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INFORME RELATIU A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA LA RESOLUCIÓ 
D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES REGULA LA 
PLATAFORMA DIGITAL PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DECIDIM 
BARCELONA. 

L’alcaldessa, en data 28 de gener de 2022, en ús de les facultats conferides pels articles 13 i 26 de 
la Carta Municipal de Barcelona, va aprovar inicialment el projecte de Decret pel qual es regula la 
Plataforma digital per a la participació ciutadana Decidim Barcelona. Aquesta resolució va ser 
publicada al BOPB en data 03 de febrer de 2022, iniciant-se un termini d’exposició pública de 30 
dies hàbils, dins dels quals, d’acord amb l’article 112 i ss del Reglament Orgànic Municipal, s’hi 
podien formular les al·legacions que es consideressin adients. El termini va finalitzar el 17 de març 
de 2022. 
 
Segons consta en el certificat emès per la Secretaria General, en data 22 de març de 2022 dins 
d’aquest termini s’han presentat les següents al·legacions:  
 

 Registre núm. 2022/0089051, de data 3 de març de 2022, presentat per  
. 

 Registre núm. 2022/9136928, de data 17 de març de 2022, presentat per  
en nom de la Cámara de Concesionarios y empresas vinculadas al sector Público en el 
àmbito de las Infrastructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES). 

 
 
S’han valorat les al·legacions presentades amb el següent resultat: 
 
I.- Respecte a l’escrit d’al·legacions presentat pel : 
 
En primer lloc, sol·licita que s’aporti l’informe de Serveis Jurídics i del Secretari General respecte a 
la conciliació del Reglament de Participació en la Plataforma Digital. 

 
Consta a l’expedient l’informe jurídic, de data 13 d’abril de 2021, en el que es fa constar que l’ 
aprovació d’aquesta normativa ve motivada directament per l’anul·lació judicial del Reglament de 
participació ciutadana de 6-10- 2017 (RPC), declarada per la Sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya núm. 874/2019, de 25-10-2019, sentència que ha provocat que la plataforma 
digital Decidim Barcelona, prevista en el capítol 8 d’aquell Reglament, quedi sense regulació.  
L’esmentat informe consta publicat a la web de l’Ajuntament de Barcelona juntament amb tota la 
documentació de l’expedient en compliment del tràmit d’exposició pública. 

 
Actualment no es troba vigent cap Reglament de Participació Ciutadana, atès que el projecte de 
nou Reglament es troba en tràmit d’informació pública fins el dia 2 de maig de 2022, un cop ha 
estat aprovat inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció, en sessió de 16 de març de 2022.  

 
Pel que fa a l’informe del Secretari General consta a l’expedient diligència, de data 10 de desembre 
de 2021, per la què es certifica que no s’ha trobat cap assentament en el Registre General 
d’entrada de documents, durant el període comprès entre el 8 i el 19 de novembre de 2021 relatiu 
al termini de presentació de consideracions, a la Proposta de Decret d’alcaldia que regula la 
Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”.  
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Posteriorment, un cop finalitzat el termini d’informació pública el Secretari General ha emès un altre 
certificat, de data 22 de març de 2022, per fer constar les al·legacions presentades en aquest 
termini.  

 
Per aquests motius, es proposa desestimar l’al•legació. 

 
 

En segon lloc, el  sol·licita l’adequació de la Plataforma Digital amb el Reglament Orgànic 
de Protecció de Dades, així com a la legislació anàloga. 
 
El projecte de Decret compleix amb els requeriments establerts a la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es preveu a l’art. 2.2.e) de 
l’esmentat Decret:   

 
“e) Confidencialitat: s'ha de garantir la confidencialitat i la privacitat de les dades personals 
aportades per participar en qualsevol de les funcionalitats o possibilitats de participació que 
ofereixi la plataforma digital. No es poden cedir aquestes dades personals a tercers ni fer-ne 
un ús diferent a l'estrictament necessari per a la gestió del registre de persones usuàries o 
millores de la usabilitat de la plataforma. Sempre que la tecnologia de la plataforma ho 
permeti, les expressions de preferències polítiques en els processos de decisió han de 
romandre inaccessibles, fins i tot per a la persona responsable de l'administració de la 
plataforma o els servidors.” 

 
Tanmateix, a la Memòria General i d’impacte normatiu consta el marc normatiu en què s’insereix 
aquest projecte de decret, donant compliment a allò establert a les Directrius per a l’elaboració de 
les normes municipals, aprovades per la Comissió de Govern mitjançant Decret de 15 d’abril de 
2015 (publicades en el BOPB el 14.05.2015). 

 
Per tant, es proposa desestimar l’al·legació presentada. 
 
Finalment, el  formula una al·legació en relació a l’ús de les dues llengües oficials a la 
plataforma digital. Evidentment, aquell ús s’ha de dur a terme d’acord amb l’establert als arts. 6 i 33 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, als 
arts. 13 c) i 15 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i al Reglament municipal d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de 
Barcelona, aprovat el 5 de febrer de 2010, sense que sigui necessari que en el decret s’esmenti de 
manera expressa l’obligació de donar compliment a totes aquestes normes.   
 
Per tant, es proposa desestimar també aquesta al·legació. 
 
 
II.- Respecte a l’escrit d’al·legacions presentat pel  en nom de la Cámara 
de Concesionarios y empresas vinculadas al sector Público en el àmbito de las 
Infrastructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES): 
 
La Cámara al·lega vulneració dels principis de bona regulació (art. 129 de la Llei 39/2015) i per 
aquest motiu sol·licita es declari la nul·litat de ple dret del Decret. 
 
En primer lloc, l’entitat al·legant manifesta que el Decret infringeix el principi de necessitat de l’art. 
129.2 de la Llei 39/2015,  atès que aquest projecte normatiu té el mateix contingut que la regulació 
prevista al Capítol 8 del Reglament de Participació Ciutadana. Doncs bé, en aquest sentit, tal i com 






