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En relació al text per aprovació inicial del projecte normatiu de Reglament de 

Participació Ciutadana, comunicat  el passat dia 5 de novembre de 2021, pel Director 

de Democràcia Activa de l´Ajuntament de Barcelona;  la Secretaria Jurídica de l´Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat de l´Ajuntament de Barcelona emet el 

següent 

 

INFORME JURÍDIC 

 

Primer.- L´objecte d’aquest informe és analitzar l´impacte del projecte normatiu de 

Reglament de Participació Ciutadana en els drets de les persones amb discapacitat, i si 

s´escau, elaborar recomanacions.  

Segon.- L’octubre de 2017 el Plenari del Consell Municipal va aprovar un Reglament de 

Participació Ciutadana de la ciutat de Barcelona. Proposava un nou model de 

participació ciutadana basat en l’establiment i regulació de diferents canals de 

participació que combinaven mecanismes de debat representatiu amb d’altres de 

democràcia directa i que facilitaven una participació diversa i inclusiva de la ciutadania. 

Tercer.- El projecte normatiu del Reglament de Participació Ciutadana del 2017 va ser 

informat per la Secretaria Jurídica de l´IMPD en data 7 de març de 2017, tot analitzant 

l´impacte del projecte normatiu de Reglament en els drets de les persones amb 

discapacitat (en especial en el dret a la participació i l´accessibilitat), i es van formular 

una sèrie de recomanacions jurídiques i de nou redactat, que van ser incorporades al 

text normatiu en la redacció final.  Per evitar reiteracions, es remetem a l´esmentat 

informe. 

Quart.- L´informe jurídic es va acompanyar del document “Per una participació 

inclusiva i diversa a l´Ajuntament de Barcelona”. El document l´havia elaborat un grup 

de treball impulsat per l´Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, la Direcció 

de Democràcia Activa, i les entitats i experts ECOM, ACAPPS, ONCE, DINCAT, SARAU, 

Vocalia discapacitat Sant Martí, Pilar Orero experta en accessibilitat en la comunicació i 

la tècnic responsable d´accessibilitat web, així com altre personal municipal de l´IMPD i 

tècnics de participació. 

Cinquè.- El Reglament del 2017 va ser anul·la lat per sentència núm 874 2019 de 

25/10/ 2019 del TSJ de Catalunya, que declara la nul·litat del Reglament de Participació 
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Ciutadana del 2017. L'Ajuntament de Barcelona va interposar recurs de cassació

contra anterior sentencia, en data 1/3/2021 va ser notificada la providencia del

Tribunal Suprem de no admetre a tramit lesmentat recurs. En conseqúencia la

senténcia tindra efectes generals una vegada hagi assolit fermesa amb la seva

publicació al BOPB.

Sise.- L'Ajuntament de Barcelona ha corregit les formalitats pertinents, tot regulant

les institucions de la participació ciutadana de la ciutat de Barcelona d'acord amb la

Carta municipal la resta de la legislació aplicable tot complint també amb els

compromisos assumits per l'Ajuntament amb la subscripció de la Carta europea de

salvaguarda dels drets humans la ciutat aprovació de la Carta de ciutadania, Carta

de drets deures de Barcelona documents ambdós que garanteixen el dret de

participació de la ciutadania, que obliguen l'Ajuntament a promoure-ho activament.

Seté.- El nou text de Reglament que es sotmet a nou informe jurídic també incorpora,

les correccions millores que la práctica dels més de tres anys que ha estat vigent el de

2017 que s'han posat de manifest, tot ser fidel en un 90% a l'anterior text.

Vuité.- El nou Reglament de Participació Ciutadana té el caracter d'organic.

Per tot l'exposat, un cop revisat el text del projecte normatiu de Reglament de

Participació Ciutadana en la seva versió de 5 de novembre de 2021, el técnic referent

jurídic Secretari de IIMPD que sotasigna, considera que el text del projecte normatiu

incorpora adequadament l'exercici efectiu del dret a la participació de les persones

amb discapacitat laccessibilitat de la mateixa.

S' informa FAVORABLEMENT sense observacions.

Barcelona, a data de signatura.
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