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A LA DIRECCIÓ DE DEMOCRÀCIA ACTIVA 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 

, compareix i DIU:  

I. Que en data 20 de gener de 2022 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) l’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelona (en endavant el “Reglament de Participació” o “el 
Reglament”) 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 

 

PRELIMINAR.-     ANTECEDENTS I CONTEXTUALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT DEL 
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ.  

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, així com les seves 
modificacions, 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 Reglament de Participació Ciutadana, per tal de que els processos 
de participació ciutadana que es duguin a terme a la ciutat de Barcelona puguin 
comptar amb un marc normatiu clar i estable, però sempre que l’exercici de la potestat 
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reglamentària per part del consistori sigui conforme, en tot cas, a una bona governança 
i regulació, i respecti particularment els principis de seguretat jurídica i legalitat.  

Per aquest motiu, la Cambra ja va recórrer l’anterior Reglament de participació 
ciutadana aprovat per acord del Ple del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 
de 6 d’octubre de 2017, que ha estat anul·lat totalment per la Sentència del Tribunal 
superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) de de 25 d’octubre de 2019 i específicament 
l’art. 74.3 per la Sentència del mateix TSJCat de 10 de gener de 2020.  

I de nou, es veu obligada a manifestar molts dels mateixos motius de nul·litat de l’article 
47.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (en endavant “Llei 39/2015”), ja oposats contra l’anterior 
Reglament de participació, ja que continuen sense incorporar-se les correccions 
necessàries per tal de que aquest Reglament de participació s’adeqüi al marc 
constitucional i legal vigent, amb especial consideració a la legislació bàsica de règim 
local (art. 71 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del Règim Local (LBRL)), a la Llei 
Orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les diferents modalitats de 
referèndum. 

Pel supòsit hipotètic de que aquest Ajuntament no estimés les dues primeres 
al·legacions i volgués mantenir la regulació del CAPÍTOL 6 (Arts. 71 a 92) del Reglament, 
es concretaran en les successives al·legacions els aspectes del Reglament que vulneren 
la legislació bàsica estatal sobre consultes populars en l’àmbit local. 

També cal tenir en compte que tot i que la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes 
populars per via de referèndum ha estat declarada inconstitucional per la STC 51/2017, 
la part relativa a les consultes populars per via de referèndum d’àmbit municipal (Tit. 
III) roman en vigor atès que no va ser impugnada. Amb la qual cosa, mentre no es 
declari la seva inconstitucionalitat en el marc d’una qüestió de constitucionalitat 
promoguda per algun jutge o tribunal, i mentre no es consideri que la regulació 
s’extralimita respecte la regulació bàsica continguda a l’article 71 de la LBRL, el 
Reglament de l’Ajuntament de Barcelona hauria de respectar l’esmentada Llei 4/2010. 
Malauradament, això no es compleix tal i com es demostrarà en les al·legacions 
següents. 

També el Reglament contravé els preceptes de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de 
consultes populars no referendaries i altres formes de participació ciutadana, que no 
han estat declarats nuls per la STC 35/2015. 
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PRIMERA.-                  NUL·LITAT DEL REGLAMENT PER VULNERACIÓ DEL 
PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ AL OMETRE EL DICTAMEN DE LA 
COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA (ART. 8 LLEI 5/2005).  

L’art. 8.b) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, imposa el 
seu dictamen preceptiu en “els projectes de reglaments o de disposicions de caràcter 
general que es dictin per a desplegar les lleis o el dret comunitari i llurs modificacions.”  

En aquest sentit, l’art. 1.1 del Reglament de Participació determina que: “L'objecte 
d'aquest Reglament és desenvolupar les previsions de la Carta municipal de Barcelona 
[...]”. Al seu torn, l’art. 30.3 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 
de Barcelona reconeix que: “Les normes de participació contingudes en aquesta Carta 
es desenvolupen per mitjà de disposicions reglamentàries aprovades per l'Ajuntament 
de Barcelona.” 

Ens trobem, doncs, davant d’un reglament executiu de la Carta municipal de Barcelona. 
El Reglament de Participació es tracta d’una disposició reglamentaria municipal, sí, però 
d’un reglament executiu d’una llei autonòmica com es la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, de la Carta municipal de Barcelona. I la Llei 5/2005, de la Comissió Jurídica 
Assessora en cap moment limita la seva intervenció als reglaments executius 
autonòmics. 

Doncs bé en l’expedient relatiu a l’aprovació inicial del Reglament, que es troba exposat 
al públic en la següent adreça electrònica: 
https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/reglament-participacio-ciutadana, 
no es troba el corresponent dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora.   

De manera que la falta de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en el procediment 
d’elaboració del Reglament de Participació determina la seva nul·litat. 

 

SEGONA.-                  NUL·LITAT DEL CAPÍTOL 6 (ARTS. 71 A 92) DEL REGLAMENT, AL 
NO LIMITAR-SE A DESENVOLUPAR L’ART. 71 DE LA LBRL, SINÓ 
QUE INSTAURA UN TIPUS DE CONSULTA CIUTADANA NO 
PREVISTA NI REGULADA PEL LEGISLADOR ESTATAL QUE ÉS EL 
QUE TE COMPETENCIA EXCLUSIVA. 

En el capítol sisè del Reglament de participació (arts. 71 a 92) es regulen les “consultes 
ciutadanes” com a mitjà de l’Ajuntament per a demanar l’opinió de la ciutadania en 
matèries de la seva competència. Determinant-se en l’art. 74.1 del Reglament que com 
a criteri general, les consultes ciutadanes es refereixen al conjunt de la ciutat, tot i que 
excepcionalment es podrien convocar consultes d’àmbit d’un districte o inferior al 
districte (arts. 74.2 i 74.3).  
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Tot i que el Reglament no distingeix expressament entre consultes referendaries o no 
referendaries, el cert és que, el reglament regula principalment consultes populars 
referendaries d’àmbit municipal, això és, aquelles que, de conformitat amb l’establert 
en l’art. 31 de la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de 
referèndum (en endavant Llei 4/2010) (precepte no anul·lat per la STC 51/2007) tenen 
per objecte “els assumptes de la competència pròpia del municipi i de caràcter local que 
siguin de transcendència especial per als interessos dels veïns”. Un caràcter referendari 
que es fa encara més palès en les consultes ciutadanes d’iniciativa ciutadana, d’acord 
a com es defineixen per l’art. 6 del Reglament “La iniciativa ciutadana és la intervenció 
ciutadana dirigida a promoure un determinada actuació d’interès general i de 
competència municipal per part de l’Ajuntament”.  L’article 74 del Reglament es 
refereix a les consultes generals també com a consultes “d’àmbit de ciutat”. 

Doncs bé, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, l’Estat ostenta 
competència exclusiva (art.149.1.18 CE) per a regular la institució del referèndum, amb 
independència de la seva modalitat o àmbit territorial (FJ 6 de la STC 31/2015 i FJ 5 de 
la STC 51/2017), sent que l’establiment genèric de consultes referendaries diferents a 
les contemplades expressament en la Constitució s’ha de fer per mitjà de llei orgànica 
(FJ 5 de la STC 31/2017). Una competència del legislador orgànic que es va exercir a 
través de la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, reguladora de les diferents modalitats 
de referèndum. A més, la disposició addicional única d’aquesta Llei Orgànica 2/1980 
exclou expressament del seu àmbit d’aplicació a les consultes municipals, tot remetent-
se a la Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (“LBRL”).  

De manera que, les úniques consultes locals que poden convocar els ajuntaments son 
les contemplades en l’article 71 de la LBRL, de conformitat amb el procediment 
establert en aquest precepte. En conseqüència, el Reglament de participació ciutadana 
no pot apartar-se del referit art. 71, al que ni tan sols esmenta.  

Com així ho ha reconegut la Sentència del TSJCat de 10 de gener de 2020, que va anular 
l’art. 74.3 del Reglament de participació ciutadana aprovat per acord del Ple del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona de 6 d’octubre de 2017: “de acuerdo a la 
doctrina constitucional, el art. 71 LBRL es norma básica cuando se trata de consultas 
generales, definidas en el mismo precepto, y que son las que pueden ser objeto de 
iniciativa ciudadana, según la definición recogida en el art. 6 del Reglamento de 
Participación Ciudadana (v.gr. “La iniciativa ciudadana es la intervención ciudadana 
dirigida a promover una determinada actuación de interés general y de competencia 
municipal por parte del Ayuntamiento”), por lo que el art.  38 de la Ley 10/2014 no 
puede servir de cobertura al sistema de consulta prevenido en el art. 74.3 del 
Reglamento impugnado”.  
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Pel supòsit hipotètic de que aquest Ajuntament no estimés aquesta al·legació i volgués 
mantenir la regulació del CAPÍTOL 6 (Arts. 71 a 92) del Reglament, cal tenir present com 
s’anticipava en l’al·legació Preliminar que la regulació concreta d’alguns d’aquests 
articles és contrària a la legislació estatal sobre consultes populars tal i com 
s’argumenta a continuació. 

 

TERCERA.-  NUL·LITAT DE L’ART. 77.3 DEL REGLAMENT PER VULNERAR 
L’EXIGÈNCIA D’AUTORITZACIÓ DEL GOVERN DE LA NACIÓ QUE 
REQUEREIX L’ARTICLE 71 DE LBRL.  

L’article 71 de la LBRL determina el següent “De conformidad con la legislación del 
Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia 
estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta 
del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular 
aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de 
especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la 
Hacienda local”.  

D’aquest precepte en deriven principalment dos requisits, com així es determina 
expressament en la referida Sentència del TSJCat de 10 de gener de 2020, que va 
declarar la nul·litat de l’article 74.3 de l’anterior Reglament de Participació: “Del 
contenido de este precepto se desprenden dos requisitos esenciales de carácter básico 
para llevar a cabo consultas populares en asuntos de competencia municipal como son: 
(i) el acuerdo plenario adoptado por mayoría absoluta; y (ii) la autorización del Gobierno 
de la Nación”. 

En aquest sentit, l’article 77.3 del Reglament de Participació aprovat ara inicialment 
determina que: “Quan la consulta provingui d’una iniciativa ciutadana de les previstes 
a l’apartat 2, lletra f) de l’article 9, l’acord del Consell Municipal requereix la majoria 
absoluta”. 

Per tant, en compliment de les sentències del TSJCat de 10 de gener de 2020 i de 25 
d’octubre de 2019, l’anterior art. 74.3 del Reglament de Participació anul·lat s’ha 
modificat, per mitjà de l’art. 77.3 del present Reglament, en el sentit d’exigir majoria 
absoluta i no simple per part del Consell Municipal per a l’aprovació de les consultes 
ciutadanes, però continua sense fer cap menció a la necessitat d’obtenir l’autorització 
del Govern de la Nació. De manera que es continua vulnerant la segona exigència legal 
establerta en l’art. 71 de la LBRL, reconeguda en les Sentències del TSJCat.  

I això, sense que l’Ajuntament pugui emparar-se en què aquest requisit d’autorització 
del Govern de la Nació hagi de considerar-se comprés indirectament en el que 
determinen l’art. 72 del Reglament “La celebració de la consulta s’ha de sotmetre a la 
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legislació estatal i autonòmica aplicable, a les normes establertes en aquest capítol, i a 
les regles específiques de la consulta previstes a l’article 81” i/o l’art. 80.1 del Reglament 
“Abans de procedir a la convocatòria de la consulta ciutadana, l’alcalde o alcaldessa ha 
de donar compliment als requisits establerts a la normativa vigent, i, en particular, a la 
legislació bàsica estatal, a la Carta municipal de Barcelona i a la resta de la legislació 
local i sectorial específica, estatal o autonòmica, que correspongui”. 

No es pot ignorar que l’anterior reglament ja deia que s’havia de complir amb la 
legislació aplicable, però aquesta referència genèrica al compliment normatiu 
continguda a l’article 77.1 de l’anterior Reglament no va ser prou garantia de que es 
respectaria l’article 71 de la LBRL i de que es demanaria la preceptiva autorització del 
Govern de la Nació, amb la qual cosa no es va evitar la declaració de nul·litat de tot el 
Reglament per part del TSJCat en la Sentència de 25 d’octubre de 2019. Recordem ‘ho: 
“Es evidente que en el presente caso el reglamento aprobado no respeta lo establecido 
en dicho precepto por cuanto tan solo prevé la aprobación de la iniciativa ciudadana 
por parte del Consejo Municipal, pero omite toda referencia a la necesidad de recabar 
la autorización del Gobierno de la Nación, sin que la referencia que efectúa el artículo 
77.1 del Reglamento a que "una vez cumplidos los requisitos establecidos en los 
artículos anteriores y el resto de la legislación aplicable, el alcalde o alcaldesa dictará el 
decreto de convocatoria de la consulta", suponga dar cumplimiento al mandato 
legalmente establecido, toda vez que dejar a la interpretación de dicho precepto el 
cumplimiento de tal requisito permitiría la convocatoria de la consulta sin solicitar tal 
preceptiva autorización”. 

En conseqüència, és necessari que el Reglament de Participació es modifiqui en el sentit 
d’incloure en l’art. 77.3 – o en un altre precepte- una menció expressa a la necessària 
autorització del Govern de la Nació, cas contrari el nou Reglament no estarà esmenant 
els errors de legalitat que ja va apreciar el TSJCat a l’anterior Reglament. 

 

QUARTA.- NUL·LITAT DE L’ART. 71.1 DEL REGLAMENT PER NO DETERMINAR 
EL CARÀCTER LOCAL DE LES CONSULTES, VULNERANT EL QUE 
DETERMINA L’ARTICLE 71 DE LBRL. 

L’Article 71.1 del Reglament de Participació determina que: “Amb les consultes 
ciutadanes, l’Ajuntament demana l’opinió de la ciutadania en matèries de la seva 
competència”.   

Aquest precepte també contravé el disposat per l’art. 71 de la LBRL que, com s’ha 
indicat, determina que: “podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la 
competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para 
los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local”.  
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Per tant, és clar que l’art. 71.1 del Reglament omet tota referència al degut caràcter 
local que ha de tenir l’objecte de la consulta, sobre una matèria que sigui competència 
pròpia del l’Ajuntament, així com tampoc exigeix que la consulta es realitzi sobre un 
assumpte rellevant pels veïns. 

Aquesta deliberada omissió, és contraria al principi de seguretat jurídica (art. 9.3 CE), 
atès que aquesta qüestió ja ha vingut generant diversos conflictes en altres 
Ajuntaments, que han excedit de les competències de caràcter local en el plantejament 
de consultes populars. Ens referim, per exemple, a la Sentència del TS de 17 de febrer 
de 2000:  “La consulta popular a los vecinos no se permite para cualquier asunto, ni 
siquiera para aquellos que tengan un interés relevante para los vecinos; es preciso, 
además, que se trate de asuntos de "carácter local", por un lado, y que respecto de ellos 
el Municipio tenga "competencias propias", por otro. La demanda insiste en que se trata 
de una cuestión que "afecta a los intereses de los vecinos de Algeciras", y a ello nada 
habría que oponer, en principio: pero lo decisivo, a los efectos del litigio, no es sólo que 
exista aquel interés, sino que el "asunto" (por emplear la expresión utilizada en el 
artículo 71 de la Ley de Régimen Local) que lo genera sea, ante todo, de "carácter local".  

Per l’anterior, l’art. 71.1 del Reglament de participació s’ha de modificar en el sentit de 
limitar expressament l’objecte de les consultes ciutadanes al “caràcter local”, de 
conformitat amb el disposat per l’art. 71 de la LBRL.  

 

CINQUENA.-  NUL·LITAT DE L’ART. 15.2 DEL REGLAMENT A L’ELIMINAR EL 
CARÀCTER PRECEPTIU DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL 
IMPACTE ECONÒMIC DE LES CONSULTES, VULNERANT ELS ARTS. 
133 DE LA LBRL I 129.7 DE LA LLEI 39/2015.  

De conformitat amb la Llei 39/2015 i la LBRL, en la celebració de les consultes 
ciutadanes és preceptiu l’informe sobre l’impacte econòmic que ha d’emetre la 
Intervenció de l’Ens Local. Es preceptiu saber amb caràcter previ com impactarà la 
celebració de la consulta ciutadana en el pressupost de l’Ajuntament. Així ho preveu 
l’art. 133 h) de la LBRL : “Todos los actos, documentos y expedientes de la 
Administración municipal y de todas las entidades dependientes de ella, sea cual fuere 
su naturaleza jurídica, de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido 
económico estarán sujetos al control y fiscalización interna por el órgano que se 
determina en esta Ley, en los términos establecidos en los artículos 194 a 203 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales”. I l’art. 129.7 de la 
Llei 39/2015: “Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos 
presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y 
supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera”. 
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Pel contrari, l’art. 15.2 del Reglament de Participació atribueix caràcter potestatiu a 
l’informe de la Intervenció, determinant que: “(...) amb caràcter previ a l'admissió a 
tràmit, l'òrgan administratiu competent pot demanar un informe econòmic per poder 
mesurar l'impacte que el resultat de la consulta pot tenir en el pressupost i la 
planificació de l'actuació municipal” 

Se sol·licita que es modifiqui aquest art. 15.2 del Reglament en el sentit de que 
l’informe econòmic resulti preceptiu, conforme a la legislació bàsica referida. 

 

SISENA.-  IMPROCEDÈNCIA DE L’ART. 75.3 LLETRA B) I C) DEL REGLAMENT 
AL PERMETRE CONSULTES CIUTADANES QUE AFECTIN A 
CONTRATES ATORGATS PER ALTRES ADMINISTRACIONS I QUE 
PUGUIN OCASIONAR GREUS DANYS ECONÒMICS. 

L’anterior art. 72.3 del Reglament de Participació, anul·lat per les referides Sentències 
del TSJCat de 10 de gener de 2020 i de 25 d’octubre de 2019, determinava que: “No es 
poden formular consultes: (...) b)  Que es refereixin a matèries sobre les quals s’estigui 
executant algun tipus de contractació, en relació a la qual el seu resultat pogués produir 
perjudicis a tercers. c) Quan s’estigui tramitant un expedient de contractació sobre la 
matèria objecte de la consulta. (...)”.  

Sorprenentment, aquest art. 72.3 de l’anterior Reglament ha estat modificat per mitjà 
de l’art. 75.3 del Reglament de Participació aprovat ara inicialment, que estableix que: 
“No es poden formular consultes: b) Que es refereixin a matèries sobre les quals s'estigui 
executant algun tipus de contracte subscrit per l’Ajuntament de Barcelona, en el cas 
que la celebració de la consulta pugui produir perjudicis de difícil o impossible reparació.             
c) Quan s'estigui tramitant un expedient de contractació per part de l’Ajuntament sobre 
la matèria objecte de la consulta, en el cas que la celebració de la consulta pugui produir 
perjudicis de difícil o impossible reparació. (...)”  

El raonament d’aquesta modificació no correspon a cap de les motivacions declarades 
en el punt 26 del preàmbul del Reglament aprovat inicialment: “El Reglament de l’any 
2017 –que, com s’ha dit abans, va ser el resultat en part també del treball realitzat en 
mandats anteriors-- va ser anul·lat per decisió judicial, per raons estrictament formals. 
Aquesta anul·lació judicial és el que explica l’aprovació del present Reglament. Com feia 
aquell, regula les institucions de la participació ciutadana de la ciutat de Barcelona 
d’acord amb la Carta municipal i 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 a la ciutat i l’aprovació de la Carta de ciutadania, 
Carta de drets i deures de Barcelona, documents ambdós que garanteixen el dret de 
participació de la ciutadania, i que obliguen l’Ajuntament de promoure-la activament. 
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A més, aquest Reglament incorpora, també, les correccions i millores que la pràctica 
dels més de tres anys que ha estat vigent el de 2017 ha posat  de manifest que calia 
introduir-hi. Pel demés, el nou Reglament és transsumpte o fidel reflex de l’anterior”.  

Aquesta modificació consistent en no permetre les consultes ciutadanes quan afectin 
a contractes o expedients de contractació subscrits o tramitats únicament per 
l’Ajuntament de Barcelona, no pot considerar-se en cap cas ni una correcció ni una 
millora, sinó més aviat tot el contrari. Amb aquesta redacció, les persones físiques o 
jurídiques que tenen un contracte amb una Administració que no sigui l’Ajuntament de 
Barcelona i que estiguin desenvolupant la seva activitat a Barcelona podran ser afectats 
per una consulta ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. Això perjudica greument a 
la seguretat jurídica dels contractistes que veient-se emparats per un marc contractual 
atorgat per una administració amb competències concurrents amb les del Ajuntament 
de Barcelona es veurien exposat, amb absoluta indefensió, a una consulta ciutadana 
organitzada per una Administració diferent a la que els hi va atorgar el contracte. 

A més aquest precepte introdueix un concepte jurídic indeterminat com ho és el fet de 
que el perjudici que s’hagi de produir en la persona física o jurídica titular del contracte, 
en el licitant o en els tercers, hagi de considerar-se “de difícil o impossible reparació”. 
Aquest concepte jurídic permet doncs consultes populars que puguin ocasionar danys 
reparables, i atès que els danys econòmics per definició es consideren reparables, 
aquest concepte permet que pugui haver-hi consultes que ocasionin greus danys 
econòmics. 

Per tot això, es considera que aquesta modificació contravé els principis de bona 
regulació reconeguts en l’art. 129 de la Llei 39/2015, en particular el principi de 
necessitat, de proporcionalitat i de seguretat jurídica, i conseqüentment s’insta a 
aquesta Administració a que es recuperi el redactat establert a l’art. 72.3 de l’anterior 
Reglament de Participació.  

 

SETENA.-   NUL·LITAT DE L’ART. 77.4 DEL REGLAMENT PER VULNERACIÓ DE 
LA NATURALESA NO VINCULANT DE LES CONSULTES (ARTS. 34.1 
DE LA LLEI 4/2010 i 8 DE LA LLEI 10/2014). 

Com s’ha dit en l’al·legació Preliminar, la regulació continguda en el Reglament ha de 
respectar la legislació estatal i la legislació autonòmica sobre consultes en la mesura 
que aquesta última sigui compatible amb la jurisprudència que, sobre la matèria, ha 
dictat el Tribunal Constitucional (SSTC 35/2015 i 51/2017).  

En aquest sentit cal tenir en present que l’art. 34.1 de la Llei 4/2010 preveu que “les 
consultes populars per via de referèndum d’àmbit municipal són consultives”, i l’art. 8 
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de la Llei 10/2014 estableix també que el resultat de les consultes populars “no té 
caràcter vinculant”. 

No obstant l’anterior, l’art. 77.4 del mateix Reglament determina que, en el moment 
d’aprovar la consulta ciutadana, els grups municipals poden manifestar si acceptaran 
els resultats, indicant, en el seu cas, els termes de la seva acceptació. Això comporta 
que les consultes ciutadanes regulades pel Reglament de participació puguin excedir 
del caràcter merament consultiu per convertir-se en vinculants si així ho decideixin els 
grups polítics abans de la seva celebració, contravenint manifestament la naturalesa 
consultiva de les consultes populars. 

Aquesta previsió pot afectar de manera mol greu a la seguretat jurídica i al principi de 
representació democràtica, atès que l’article 90.2 del Reglament no exigeix un mínim 
de participació en la consulta ciutadana perquè es prengui en consideració el seu 
resultat. Això suposaria l’atribució de facultats decisòries a grups de ciutadans, 
independentment de la seva importància numèrica, sense cap garantia de la seva 
representativitat.  

Se sol·licita, en conseqüència, l’eliminació de l’art. 77.4 del Reglament de participació.  

 

VUITENA.-            NUL·LITAT DE L’ART. 16 DEL REGLAMENT PER ATRIBUIR LA 
CONDICIÓ DE FEDATARI ESPECIAL A PERSONES QUE NO TENEN 
LA CONDICIÓ DE FUNCIONARI PÚBLIC (ART. 14 DE LA LLEI 
4/2010). 

 

L’art. 41 de la Llei 4/2010 preveu que en les consultes ciutadanes el Secretari de 
l’Ajuntament serà l’encarregat de l’autenticació de les signatures, així com del control 
del procediment de recollida i de la validació de les signatures, podent el Secretari 
delegar en un funcionari públic aquestes funcions.  

Doncs bé, l’article 16 del Reglament de participació estableix que poden adquirir la 
condició de fedatàries especials per a l’autenticació de signatures les persones més 
grans de 18 anys empadronades en qualsevol municipi català i que jurin o prometin 
autenticar les signatures. Per tant sense exigir, en cap cas, la condició de funcionari 
públic, vulnerant l’establert en el referit art. 41 de la Llei 4/2010.  

Aquest article 16 del Reglament s’hauria de modificar de conformitat amb l’establert 
per l’art. 41 de la Llei 4/2010. 
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NOVENA.- NUL·LITAT DE L’ART. 82.3. DEL REGLAMENT PER POSSIBILITAR 
QUE LES CAMPANYES INSTITUCIONALS INFLUEIXIN SOBRE LA 
PARTICIPACIÓ EN LES CONSULTES, VULNERANT L’ART. 12.3 DE 
LA LLEI 10/2014.  

L’art. 12.3 de la Llei 10/2014 preveu que, un cop signat el decret de convocatòria de la 
consulta, les institucions convocants de la consulta obriran un període de difusió 
institucional per garantir el dret a la informació sobre l’objecte i el procediment de la 
consulta, prohibint expressament que es pugui influir sobre la participació, ni sobre 
l’orientació de les respostes.  

En contra d’aquesta previsió legal, l’art. 82.3 del Reglament preveu que “l'Ajuntament 
ha de fer una campanya institucional per garantir el dret a la informació sobre l'objecte 
i el procediment de la consulta, així com promoure la participació ciutadana a la 
consulta, sense que en cap cas pugui influir sobre l'orientació de les respostes i de 
manera que garanteixi la transparència, la igualtat d'oportunitats i el respecte al 
pluralisme polític.”  

S’atribueix per tant, a l’Ajuntament, la facultat de promoure la participació ciutadana 
en les consultes, fet que inevitablement te una influència en la participació. Per això, 
és necessari que s’elimini aquesta menció a la promoció de la participació ciutadana a 
la consulta.  

DESENA.-  NUL·LITAT DELS ARTS. 17.5, 15.4 I 82.1 DEL REGLAMENT PER 
ESTABLIR UNS TERMINIS QUE VULNEREN LA NORMATIVA 
AUTONÒMICA (ARTS. 36.5, 32.3 I 10.4 DE LA LLEI 10/2014). 

El Reglament de participació aprovat inicialment recull un seguit de terminis en la 
tramitació de les iniciatives ciutadanes i de les consultes ciutadanes que contravenen 
l’establert en la Llei 10/2014, de rang legal superior, vulnerant així el principi de 
legalitat. 

En primer lloc, l’art. 17.5 del Reglament de participació determina que “La Comissió 
Promotora ha de recollir les signatures en el termini de dos mesos, comptats des del dia 
en què els serveis municipals li hagin tornat el primer grup de plecs validats. L'Alcaldia 
o òrgan en qui delegui pot prorrogar aquest termini fins a dos mesos més, per causes 
justificades”. 

Aquest article del Reglament vulnera l’establert per l’art. 36.5 de la Llei 10/2014 que 
determina un termini màxim de 60 dies (2 mesos) per les consultes no referendaries, 
sense possibilitat de pròrroga: “El termini per a la recollida de signatures és de noranta 
dies, excepte en el cas de les consultes populars no referendàries mitjançant votació 
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d’àmbit local, en què és de seixanta dies. Els terminis computen a partir de la data de 
notificació de l’admissió a tràmit.” 

Així mateix, l’art 15.4 del Reglament estableix que: “En un termini màxim de dos mesos 
comptats des de la presentació de la sol·licitud, s'ha de comunicar a la Comissió 
Promotora o a les persones signants de la sol·licitud de la iniciativa la seva admissió a 
tràmit i la validació de la proposta de plecs de recollida presencial de signatures i el 
formulari digital, si s'escau, o contràriament la seva no admissió a tràmit, la qual, en tot 
cas, ha de ser motivada.”  

Per contra, l’art. 32.3 de la Llei 10/2014, estableix un termini superior de 3 mesos: “En 
un termini de tres mesos, l’òrgan competent ha de comunicar a la comissió promotora 
signant de la iniciativa la seva admissió a tràmit i la validació del full de recollida de 
signatures, o la inadmissió a tràmit. En el cas d’inadmissió a tràmit, la resolució ha 
d’ésser motivada i es pot recórrer contra aquesta resolució davant la Comissió de 
Control.” 

També l’art. 82.1 del Reglament determina que: “Entre la publicació del decret de 
convocatòria i la votació han de passar un mínim de 20 dies i un màxim de noranta dies 
destinats a facilitar la informació i el contrast de posicions sobre l'objecte de la consulta 
i demanar el suport de les persones legitimades a participar-hi. 

De nou, aquest precepte del Reglament vulnera els terminis establerts per la Llei 
10/2014 establint un termini mínim inferior per a realitzar les votacions de les 
consultes, atès que l’art. 10.4 de la Llei 10/2014 reconeix que: 4. La consulta popular 
no referendària ha d’ésser convocada en el termini de noranta dies a comptar de 
l’aprovació per iniciativa institucional o de la validació de les signatures pels òrgans 
competents en el cas que hagi estat promoguda per iniciativa ciutadana. La consulta 
s’ha de fer en un termini d’entre trenta i seixanta dies naturals a comptar de l’endemà 
de la publicació del decret de convocatòria. 

Per tot l’anterior, cal modificar aquests arts. 17.5, 15.4 i 82.1 del Reglament de 
conformitat amb el que estableix la Llei 10/2014, de rang legal superior. 

ONZENA.-   NUL·LITAT DE L’ART. 78 DEL REGLAMENT PER RESTRINGIR LA 
CONDICIÓ D’INTERESSAT EN EL PROCEDIMENT DE CONSULTA 
CIUTADANA VULNERANT L’ART. 13.4 DE LA LLEI 10/2014. 

A l’art. 78 del Reglament de Participació es preveu que l’Alcalde o Alcaldessa reconegui 
la condició d’interessat en el procés de consulta a les “entitats inscrites en el fitxer 
general d’entitats ciutadanes” que ho sol·licitin mitjançant escrit raonat. En el cas de 
consultes promogudes per iniciativa ciutadana, la Comissió Promotora te la condició 
d’entitat interessada: 
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“Article 78. Entitats interessades en el procés de la consulta 

1. En el mateix acord d'aprovació de la consulta s'ha d'atorgar un termini de 10 
dies comptats des de la seva publicació perquè les entitats inscrites en el fitxer 
general d'entitats ciutadanes que ho vulguin sol·licitin, mitjançant escrit raonat, 
que se les consideri entitats interessades en el procés de la consulta. 

2. Una vegada acabat el termini de 10 dies expressat a l'apartat anterior, 
l'alcalde o alcaldessa, mitjançant decret, resoldrà les sol·licituds de les entitats 
interessades. 

(...) 

4. En el cas de les consultes promogudes per iniciativa ciutadana, la Comissió 
Promotora té la consideració d'entitat interessada.” 

Per tant, el Reglament de Participació amplia notablement l’efecte de la inscripció en 
el fitxer general d’entitats ciutadanes, restringint el de la resta de persones i entitats, 
en tant que sembla que només les entitats inscrites puguin assolir la condició 
d’interessades en el procés de consulta ciutadana. 

Aquest art. 78  del Reglament resulta contrari al que disposa l’article 13.4 de la Llei 
10/2014 : “La convocatòria ha d’obrir un termini, no inferior a quinze dies, perquè les 
organitzacions socials o professionals interessades puguin manifestar la voluntat de 
formar part del procés de consulta. Tenen la condició d’interessades les organitzacions 
amb personalitat jurídica l’objecte de les quals tingui relació amb l’objecte de la 
consulta. La Comissió de Control ha de reconèixer la condició d’organització interessada 
mitjançant una resolució motivada. En tot cas, tenen la condició d’organització 
interessada les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya, o 
a l’ens local corresponent si es tracta d’una consulta d’àmbit local.” 

Com es pot constatar, la Llei 10/2014 no limita l’atribució de la condició d’interessades 
en el procés de consulta a les entitats inscrites en el fitxer general d’entitats ciutadanes. 
Ans el contrari amplia aquesta condició a aquelles l’objecte de les quals tingui relació 
amb l’objecte de la consulta. 

A més el Reglament de Participació Ciutadana desconeix -il·legalment- la condició 
d’interessat definida per la legislació bàsica del procediment administratiu de les 
administracions públiques, que figura a l’article 4.1 b) i c) de la Llei 39/2015: “b) Los 
que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Aquellos cuyos intereses 
legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se 
personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.” 
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Per tot l’anterior, l’art. 78 del Reglament és nul de ple dret i és necessari adaptar-lo  en 
conseqüència.  

DODZENA.-  NUL·LITAT DE L’ART. 7 DEL REGLAMENT PER ESTABLIR UN RÈGIM 
DE SUPORT ECONÒMIC A LES INICIATIVES CIUTADANES QUE 
VULNERA L’ESTABLERT A L’ART. 30 DE LA LLEI 4/2010.   

L’art. 7 apartat 2 i 3 del Reglament de Participació determina el següent: 

“Article 7. Suport tècnic i econòmic de l'Ajuntament i despesa màxima realitzada 
per la Comissió Promotora 

2. Així mateix, l'Ajuntament ha de facilitar ajut econòmic a aquelles iniciatives 
que hagin obtingut el nombre de signatures mínimes necessàries per a les 
despeses degudament justificades. 

Aquest ajut consistirà en un EUR per signatura recollida, amb el màxim resultant 
de multiplicar aquest EUR per la quantitat de signatures exigides, d'acord amb 
el que s'estableix a l'article 10 d'aquest Reglament. Aquesta quantitat podrà ser 
modificada mitjançant l'acord del Consell Municipal. 

3. En el cas de les iniciatives consistents a promoure una consulta ciutadana 
d’àmbit de ciutat, l’ajut econòmic es pot fer efectiu en dues fases: En una 
primera quan la iniciativa assoleixi el cinquanta per cent del total de signatures 
mínimes exigides a l’article 10, i en una segona quan hagi assolit la totalitat de 
les signatures mínimes esmentades. 

Si, finalment, la iniciativa no aconsegueix el nombre de signatures mínimes 
requerides per l’article 10, no s’haurà de retornar l’ajut econòmic rebut en la 
primera fase, ni abonar-se cap quantitat pel nombre de signatures que superin 
aquell percentatge indicat. 

En canvi, al respecte, l’art. 30 de la Llei 4/2010 estableix que: “La comissió promotora 
pot ésser indemnitzada amb 40.000 euros com a màxim per les despeses degudament 
justificades que hagi efectuat amb motiu de la recollida de signatures, sempre que les 
presentades s’hagin considerat vàlides i suficients.” 

Per tant, l’article 7 del Reglament es doblement il·legal, i conseqüentment nul, al 
contravenir el disposat per l’art. 30, ja que: 

- D’una banda, les ajudes que preveu poden superar els 40.000 euros.  
- D’una altra, concedeix ajuts encara que les assignatures presentades no siguin 

suficients, sinó el 50% de les suficients. 

Aquest precepte també s’ha de modificar de conformitat amb el que estableix l’art. 30 
de la Llei 4/2010, de rang legal superior. 
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TRETZENA.-  NUL·LITAT DE L’ART. 11 DEL REGLAMENT PER ESTABLIR UNA 
LEGITIMACIÓ PER SER PROMOTOR D’UNA INICIATIVA 
CIUTADANA QUE VULNERA L’ESTIPULAT A L’ART. 38 DE LA LLEI 
4/2010.  

L’art. 11.1 del Reglament de Participació que regula la “Comissió Promotora de la 
Iniciativa Ciutadana”, determina el següent per a les persones físiques: “Els promotors 
o les promotores de la iniciativa ciutadana han de ser, com a mínim, tres persones 
majors d'edat residents a Barcelona que no tinguin la condició de càrrecs electes 
municipals ni tampoc del Parlament de Catalunya, de les Corts Generals ni del 
Parlament Europeu. (...)” 

En aquest sentit, l’art.38 de la Llei 4/2010, estableix que: “Els veïns d'un municipi, en 
exercici del dret que els reconeix l'article 29.6 de l'Estatut d'autonomia, poden promoure 
la convocatòria d'una consulta popular en l'àmbit municipal. Aquesta convocatòria ha 
de tenir l'aval com a mínim de: (...)”. I ens similars termes l’art. 39 de la mateixa Llei 
4/2010 determina que: “Els membres de la comissió promotora han d'ésser veïns del 
municipi que compleixin els requisits que estableix l'article 23.” 

Per tant, resulta clar que només poden integrar la Comissió Promotora els veïns, és a 
dir, els empadronats al municipi. No és suficient la simple condició de resident. I per 
això és necessari que l’art. 11.1 es modifiqui de conformitat amb els arts. 38 i 39 de la 
Llei 4/2010.  

CATORZENA.-   NUL·LITAT DEL REGLAMENT PER NO REGULAR UNA COMISSIÓ 
DE CONTROL D’ACORD AMB EL DISPOSAT PER L’ART. 13 I SS DE 
LA LLEI 10/2014. 

L’art. 13 de la Llei 10/2014 estableix un sistema de garanties per les consultes populars 
no referendàries per assegurar la fiabilitat, transparència, neutralitat i objectivitat del 
procés de consulta. Aquest sistema de garanties està integrat per: la Comissió de 
Control, les comissions de seguiment i les taules de consultes. Determinant-se a l’art. 
14 de la Llei 10/2014 que la Comissió de Control és el principal òrgan de garantia, 
composat per set juristes i politòlegs de reconegut prestigi, i atribuint-li l’art. 15 de la 
Llei 10/2014 un conjunt de funcions essencials, entre les que destaquen el deure de 
resoldre els recursos que s’interposin contra les comissions de seguiment, dictar 
instruccions vinculants o declarar el resultat de les consultes. 

El Reglament de Participació aprovat inicialment prescindeix totalment del previst en 
els referits arts. de la Llei 10/2014, limitant-se a crear un òrgan municipal, la Comissió 
d’Empara (arts. 110 i ss del Reglament), que en cap pas és comparable amb la 
naturalesa i funcions de la Comissió de Control.  
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L’objecte d’aquesta Comissió d’Empara és “vetllar per l’efectiva realització dels drets i 
obligacions derivats de la normativa sobre participació ciutadana”, sent la seva 
composició la de sis membres, que no els requereix ser juristes, sinó “persones de 
prestigi reconegut, expertes en matèria de participació ciutadana, nomenades per 
l’alcalde ”. La funció principal de la Comissió d’Empara és l’emissió d’informes no 
vinculants sobre les queixes que li siguin plantejades, en els que, quan sigui el cas, 
realitzarà una recomanació concreta a l’Ajuntament perquè adopti una resolució 
administrativa determinada. 

A més, cal assenyalar el que disposa l’art. 110.7 del Reglament de Participació: 
“L’Alcaldia, en exercici de les atribucions que li atorga la Carta municipal de Barcelona, 
pot concretar les funcions, la composició, el funcionament i el règim d’incompatibilitats 
dels o de les membres de la Comissió d’Empara, d’acord amb aquest Reglament”. 

Aquesta remissió genèrica i indeterminada a l’Alcaldia per “concretar” elements bàsics 
i essencials de la Comissió d’Empara com son les funcions, la composició, el 
funcionament i el règim d'incompatibilitats dels o de les membres de la Comissió 
d'Empara, és absolutament contrària a Dret.  

Tanmateix, és important manifestar la il·lògica composició que l’art. 36 del Reglament 
determina per a la Comissió de Seguiment: “Quan el procés participatiu sigui promogut 
per iniciativa ciutadana, han de formar part de la Comissió de Seguiment un màxim de 
tres persones nomenades a proposta de la Comissió Promotora de la iniciativa.” 

Sembla prou clar que no es procedent que el Reglament de Participació Ciutadana faci 
possible que la Comissió Promotora tingui la majoria en la Comissió de Seguiment, amb 
lo qual en nombre mínim de membres hauria de ser 7. 

Per tant, és necessari que el Reglament de participació incorpori la regulació d’una 
Comissió de Control, amb la naturalesa i funcions que li atribueix la Llei 10/2014, així 
com que es corregeixin els altres defectes apuntats.   

QUINZENA.-  NUL·LITAT DE L’ART. 44 B) I D) DEL REGLAMENT AL PERMETRE 
L’ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS PER ÒRGANS DE 
PARTICIPACIÓ, VULNERANT EL DISPOSAT PER L’ART. 63 DEL TEXT 
REFÒS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA.  

El capítol quart del Reglament (arts. 40 a 67) regula els òrgans de participació. De 
conformitat amb l’art. 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant “Decret 
Legislatiu 2/2003”), les funcions dels òrgans de participació son eminentment 
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consultives: “Corresponen als òrgans de participació, en relació amb el territori o el 
sector material corresponent, les funcions següents: 

a) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten. 
b) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'ajuntament, sobre matèries de 
competència municipal. 
c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels 
serveis i els organismes públics municipals. 
d) Les altres de naturalesa anàloga que determini l'acord de creació.” 

No obstant això, l’art. 44 del Reglament de participació preveu que els òrgans de 
participació puguin desenvolupar activitats diferents de les merament consultives 
(com les reflectides en el referit art. 63 propostes, informes o dictàmens), a l’establir 
que: “Les aportacions dels òrgans de participació a les actuacions públiques es duen a 
terme mitjançant el debat entre les seves persones membres i es manifesta en:  

 b) Modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada.  

d) Col·laboració en la realització d'alguna actuació (coproducció).” 

L’anterior, possibilita l’ assumpció de competències municipals per òrgans diferents a 
les que les tenen legalment atribuïdes. Per això, s’insta a que es modifiqui l’art. 44 del 
Reglament per tal de que els òrgans de participació només tinguin funcions consultives.  

SETZENA.-  NUL·LITAT DE L’ART. 107 DEL REGLAMENT PER VULNERAR 
L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE LES ASSOCIACIONS CIUTADANES 
RECOLLIT EN L’ART. 158 DEL TEXT REFÒS DE LA LLEI MUNICIPAL 
I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA. 

L’art. 107 del Reglament de Participació permet a les organitzacions i associacions 
ciutadanes “exercir competències municipals, o participar en nom de l'Ajuntament en 
la gestió de serveis o equipaments la titularitat dels quals correspongui a altres 
administracions públiques”. 

Aquest article sobrepassa l’àmbit d’actuació propi de les associacions ciutadanes 
regulat a l’art. 158 del Decret Legislatiu 2/2003, limitat a elevar propostes d’actuacions 
en l’àmbit de les matèries de competència municipal, formar part dels òrgans de 
participació i intervenir en les sessions del ple i de les comissions d’estudi, d’informe o 
de consulta en els supòsits que es determinin. Però és que a més introdueix noves 
formes de gestió dels serveis públics no previstes en la legislació aplicable.  












