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INFORME JURÍDIC  
  
Referència: AIN-2021-731 
 
Assumpte: APROVACIÓ DEFINITIVA DEL DECRET D’ALCALDIA PEL QUAL ES 
REGULA LA PLATAFORMA DIGITAL PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
DECIDIM BARCELONA 
 
Lletrada: Anna Aguilar Camprubí 
 

El  (registre núm. 2022/0089051) i la Cámara de 
Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público en el Ámbito de las 
Infraestructuras, los Equipamientos, y los Servicios Públicos (registre núm. 
2022/9136928) han presentat al·legacions al Decret pel qual es regula la Plataforma 
digital per a la participació ciutadana Decidim Barcelona, aprovat inicialment en data 28 
de gener de 2022 i publicat al BOPB de 3 de març de 2022. 

Les consideracions a les al·legacions que es realitzen a l’informe de la Direcció 
d’Innovació Democràtica que consta a l’expedient són, a criteri de qui subscriu, 
conformes a dret, i per tant, des del punt de vista jurídic, és correcta la proposta de 
desestimació que s’hi realitza, de tal manera que correspon fer una remissió íntegre a 
aquell informe. 

 

Per tot això,  

S’INFORMA FAVORABLEMENT el Decret d’Alcaldia pel qual es regula la Plataforma 
digital per a la participació ciutadana Decidim Barcelona, aprovat inicialment en data 28 
de gener de 2022, el qual pot sotmetre’s, per tant, a la seva aprovació definitiva per part 
de la pròpia Alcaldia. 

Una vegada aprovat definitivament, per a la seva eficàcia el decret amb el seu contingut 
normatiu s’ha de publicar íntegrament al «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona». 
També ha de ser objecte d’una publicació a la «Gaseta Municipal de Barcelona» i al web 
municipal. 

                                                                                              Vist i plau                                                   

 

                                        

Anna Aguilar Camprubí                                         Joan-Anton Rodríguez Franco 
   Lletrada consistorial                                        Director de l’Àrea de Règim Jurídic 
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