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INFORME RELATIU A LES ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS AL PROJECTE 
NORMATIU DE REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, 
APROVAT PER LA COMISSIÓ DE GOVERN DE DATA 18 DE NOVEMBRE DE 20201 
 
 
La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en la seva sessió de data 18 de novembre de 2021, va 
aprovar el projecte normatiu del Reglament de Participació Ciutadana. Aquet acord d’aprovació va ser 
notificat als grups municipals en data 19 de novembre de 2021, atorgant-los, d’acord amb l’article 111 i ss 
del Reglament Orgànic Municipal, un termini de 15 dies hàbils per a formular esmenes a l’esmentat projecte 
normatiu. 
 
Dins d’aquest termini formal, segons el certificat emès per Secretaria General, ha presentat escrit d’esmenes 
el Grup Municipal del Partit Popular, en data 14/12/21. 
 
Valorades les esmenes presentades es resol el següent: 

  

1r.- Esmena d’addició a l’article 2, afegint un segon paràgraf tenint a l’administració com a subjecte 
d’aplicació de la norma. 

Es resol estimar parcialment l’esmena, afegint una frase final en el sentit d’insistir en que aquesta 
norma és d’aplicació al conjunt dels processos, òrgans, consultes, canals o modalitats de participació 
ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens instrumentals. 

 

2n.- Esmena d’addició a l’article 8, per motivar els casos en que es pot reduir l’edat dels participants i 
limitar-la a un mínim de 14 anys 

Es resol desestimar l’esmena, donat que el redactat actual coincideix amb allò establert a l’article 41 
de la llei 10/2014, que és d’aplicació directa i que no limita la participació a les persones que siguin 
majors de 14 anys. A més, des d’un punt de vista d’oportunitat, no es vol impedir la participació a les 
persones menors de 14 anys.  

  

3r.- Esmena de modificació a l’article 15.1, canviant “l’Ajuntament” per “el Secratari/a de l’Ajuntament” 

Es resol desestimar l’esmena, donat que la intervenció de la Secretaria General serà o no preceptiva, 
en funció de l’objectiu de la iniciativa ciutadana, ja que la decisió sobre la tramitació o no d’una 
iniciativa ciutadana no només s’ha de fonamentar en criteris jurídics. La referència a l’Ajuntament 
inclou tots els òrgans municipals, també a la Secretaria General, i per tant, és correcta. No ho seria 
que el Reglament es referís només a la Secretaria General, perquè  en ocasions han d’intervenir-hi 
d’altres òrgans municipals. 
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4rt.- Esmena de supressió de l’article 16 i modificació de l’article 17, sobre els fedataris en les iniciatives 
ciutadanes 

Es resol desestimar l’esmena donat que la figura del fedatari públic està plenament acceptada per la 
Llei 10/2014, i en el cas de Barcelona especialment necessària, perquè si no existís no es podrien fer 
iniciatives ciutadanes a Barcelona per impossibilitat física de garantir el procés de recollida de 
signatures. També es considera necessari mantenir l’expressió “fedatari públic” en substitució de 
“notari”, perquè és jurídicament més correcta, atès que, legalment, la fe pública no només està 
reconeguda a aquests, sinó també a altres persones.  

  

5è.- Esmena de supressió de l’article 18.f, per les consultes provinents d’iniciativa ciutadana. 

Es resol desestimar l’esmena donat que el redactat que es recull al projecte normatiu no imposa una 
postura determinada als regidors, sinó que simplement els aporta informació respecte l’origen de la 
consulta. 

  

6è.- Esmena d’addició a l’article 23, per introduir requisits a les persones participants i establir topalls 
mínims en els processos participatius. 

Es resol desestimar l’esmena donat que els processos participatius es basen en la participació 
voluntària de totes les persones que volen debatre, sense necessitat de ser persona interessada. Per 
altra banda, els resultats d’un procés no poden condicionar la voluntat dels regidors i regidores, sigui 
quin sigui el nombre de persones participants en el procés, i posar topalls podria condicionar la seva 
decisió, i per tant seria il·legal. Independentment del nombre de participants en els processos 
participatius, els càrrecs electes  han de prendre en consideració i valorar sempre els escrits i les 
propostes de la ciutadania.  

Cal tenir present que, d’acord amb l’art. 69.2 LBRL, cap de les formes, mitjans i procediments de 
participació no poden menystenir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius 
regulats per la Llei. Per tant, posar un topall, com demana l’esmena, a partir del qual s’ha de prendre 
en consideració el procés participatiu podria resultar il·legal per dues bandes: Per baix, perquè pot 
donar a entendre que si no s’arriba a aquest topall els òrgans municipals no han de prendre en 
consideració la ciutadania que ha participat en aquest procés, cosa que no és així, perquè sempre se 
l’ha de tenir en compte, independentment de si s’ha arribat o no al topall establert. I, per dalt, 
perquè el fet que s’assoleixi el topall no pot suposar, en cap cas, una vinculació dels membres 
electes ni de la corporació al resultat del procés, perquè això suposaria una vulneració de l’art. 69.2 
LBRL, en la mesura que comportaria “menystenir les facultats de decisió que corresponen als òrgans 
representatius”. 
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7è. Esmena de modificació de l’article 25, perquè les persones participants als processos siguin 
“interessades” 

Es resol desestimar l’esmena per la raó ja esmentada en l’esmena anterior. A diferència del que 
passa en el procediment administratiu, en què s’exigeix la condició de persona interessada en el 
procediment, amb els requeriments establerts a la Llei 39/2015, en els processos participatius no es 
requereix res més que estar dintre de l’àmbit assenyalat com al de les persones cridades a participar 
i tenir voluntat de fer-ho, sense que s’exigeixi cap altra vinculació específica amb la qüestió objecte 
del debat. 

  

8è. Esmena de modificació de l’article 27.4, sobre les persones facilitadores dels debats dels processos 

Es resol desestimar l’esmena,  que proposa que el rol del facilitador dels debats el faci sempre 
personal municipal, donat que aquesta és una qüestió organitzativa dels processos participatius, que 
dependrà de la tipologia i la temàtica de cada procés concret, així com dels recursos disponibles i 
més adequats en cada cas. Seria contraproduent que la norma establís un criteri fixe en aquesta 
qüestió, perquè cada procés tindrà les seves pròpies característiques i la seva organització s’hi haurà 
d’adaptar el millor possible. 

  

9è.- Esmena de modificació de l’article 74.4 (71.4 del text anterior), sobre l’informe de la Comissió 
d’Empara sobre l’àmbit territorial d’una consulta 

Es resol estimar parcialment l’esmena, en el sentit d’aclarir que el possible informe que es demani a 
la Comissió d’Empara tindrà en tot cas caràcter no vinculant. 

  

10è. Esmena d’addició als articles 76 i 79 per posar un % mínim de participació en les consultes ciutadanes. 

Es resol desestimar l’esmena pels mateixos motius exposats en l’explicació de l’esmena sisena. 

Barcelona, 3 de gener 2022 
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