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 DADES PERSONALS
 Nom i Cognoms

 Domicili Número, Escala, Pis i Porta

 Població Provincia C.P.

 Telèfon E-mail

 NIF Fax

 En representació de

CAMARA DE CONCESIONARIOS Y EMPRESAS
VINCULADAS AL SECTOR PUBLICO EN EL
AMBITO DE LAS INFRAESTRUCTURAS, LOS
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS

NIF G65694564

EL QUE SUBSCRIU formula sol·licitud a l’Excma. Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de
Barcelona, en els termes següents:

 PETICIÓ

Tràmit Genèric de Registre Electrònic

 DADES DE LA SOL.LICITUD

ASSUMPTE:
Al·legacions

EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS:
S'ha aprovat inicialemtn un projecte de Decret pel qual es regula la Plataforma digital per a la participació
ciutadana Decidim Barcelona amb vulneració dels principis de bona regulació.

PETICIÓ:
Sestimin les al·legacions i es declari la nul·litat de ple dret del Decret pel qual es regula la Plataforma
digital per a la participació ciutadana Decidim Barcelona, per ser contrari als principis de bona regulació

TRACTAMENT DADES NOM SENTIT:
Rebutjada

 DOCUMENTS APORTATS
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A LA DIRECCIÓ DE SERVEIS D’INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA DE LA GERÈNCIA DE 
CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

, major d’edat, amb , en nom i representació 
de CÁMARA DE CONCESIONARIOS DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS (en endavant “CCIES”), i domicili a efectes de notificacions al 
carrer Manuel Ballbé, nº5, baixos dreta, (08034) Barcelona, compareix i DIU:  

I. Que en data 3 de febrer de 2022 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) l’aprovació inicial del projecte de Decret pel qual es regula la 
Plataforma digital per a la participació ciutadana Decidim Barcelona (en endavant el 
“Decret de la Plataforma Decidim” o “el Decret”) i el seu sotmetiment a informació 
pública per un període de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació 
al BOPB.  

II. Que per l’anterior, per mitjà del present escrit, es formulen, en temps i forma, les 
següents   

AL·LEGACIONS 

ÚNICA.-    NUL·LITAT DEL DECRET PER VULNERACIÓ DELS PRINCIPIS DE 
BONA REGULACIÓ (ART. 129 DE LA LLEI 39/2015). 

CCIES té, entre d’altres, la finalitat estatutària consistent en “b) La defensa frente a las 
Autoridades y organismos reguladores, estatales y de la Unión Europea, de un modelo 
concesional y de colaboración público-privada sostenible y viable, impulsando a tal 
efecto cualesquiera iniciativas, propuestas regulatorias o acciones ante las mismas. En 
especial la defensa del respeto del principio de seguridad jurídica, responsabilidad, e 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, como manifestaciones del 
principio de legalidad y garantía de la buena regulación”.  

Per això, en defensa dels seus interessos i dels seus membres, la Cambra de 
Concessionaris analitza, des del punt de vista de la seva adequació a Dret, les 
regulacions generals a les que estan sotmesos els seus associats, especialment quan 
aquestes puguin donar lloc a l’alteració il·legal del marc contractual legalment 
establert.  

En aquest sentit, CCIES en cap cas s’ha oposat ni s’oposa a què l’Ajuntament de 
Barcelona aprovi un Decret que reguli la plataforma digital per a la participació 
ciutadana Decidim Barcelona, però sempre que aquest Decret sigui conforme als 
principis de bona governança i regulació. Com així es va manifestar ja en l’escrit de data 
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11 de juny de 2021 de manifestacions al tràmit de consulta pública prèvia al projecte 
per a la regulació del Decidim.Barcelona.  

Doncs bé, contràriament al que s’afirma tant al preàmbul del propi Decret com a 
l’informe jurídic, el Decret de la Plataforma Decidim, que ara s’aprova inicialment, 
vulnera els principis de bona regulació establerts en l’art. 129 de la Llei 39/2015, de d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en 
endavant “Llei 39/2015”).   

Infracció del principi de necessitat:   

En primer lloc, aquest Decret infringeix el principi de necessitat de l’art. 129.2 de la Llei 
39/2015, també recollit indirectament en l’art. 64.2 a) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (en 
endavant “Llei 26/2010”) 

I això atès que aquest Decret té exactament el mateix contingut que la regulació 
prevista en els arts. 101 a 104 (Capítol 8) del Reglament de participació ciutadana 
aprovat inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció de 19 de gener de 2022 (en endavant “Reglament 
de participació ciutadana” o “el Reglament”), tret del matís d’alguna paraula. Així ho 
reconeix el propi informe jurídic del Decret (Referència: AIN-2021-786) de 13 d’abril de 
2021: “El contingut del decret es correspon, com s’ha dit, amb el del capítol 8 del RPC 
de 2017” (el capítol 8 del Reglament de participació ciutadana del 2017 és pràcticament 
idèntic al Reglament de participació ciutadana aprovat ara inicialment). 

A més, convé tenir present el que estableix l’art. 101.4 del Reglament de participació 
ciutadana: “4. Per decret de la Comissió de Govern es poden desenvolupar les previsions 
que es contenen en aquest capítol. ” Aquesta és precisament la finalitat  que hauria de 
tenir el Decret que aquí ens ocupa, el desenvolupament del que ja preveu el Reglament 
de participació ciutadana en relació a la plataforma digital.  

És clar doncs, que no existeix la justificació de la necessitat d’aprovar aquest Decret, 
atès que de manera paral·lela s’està tramitant un Reglament de participació ciutadana 
amb el mateix contingut, sense que el Decret contingui un plus de desenvolupament. 
De manera que, un cop aprovat el Reglament, el Decret quedarà buit de contingut i per 
tant quedarà sense efectes reals.  

I conseqüentment això comporta que aquest Decret no compleixi amb la finalitat que 
hauria de perseguir, que no és altra que el desplegament de les previsions bàsiques 
contingudes en el capítol 8 del Reglament de participació ciutadana. En particular, el 
Decret hauria de determinar les concretes eines i mecanismes per a garantir que la 
plataforma Decidim compleixi amb les característiques ja determinades en el 






