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INFORME RELATIU A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER CÀMARA DE 
CONCESIONARIOS DE INFRASTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS I SERVICIOS 
PÚBLICOS AL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, APROVAT 
INICIALMENT PER LA COMISSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE PRESIDÈNCIA, 
DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ EN DATA 
19.01.2022 

 
La Comissió de Presidència, Drets de la ciutadania, Participació i Seguretat i prevenció del Consell 
Municipal, en la seva sessió de data 19 de gener de 2022, va aprovar inicialment el Reglament de 
Participació Ciutadana. Aquest acord d’aprovació va ser publicat al BOPB en data 20 de gener de 
2022, iniciant-se un termini d’exposició pública de 30 dies hàbils, dins el qual, d’acord amb l’article 
112 i ss del Reglament Orgànic Municipal, s’hi podien formular les al·legacions que es 
consideressin adients. 
 
En data 03.03.22 ha presentat escrit d’al·legacions el senyor , en 
representació de Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios 
Públicos.  
 
L’escrit presentat formula un total de 16 al·legacions, que han estat valorades, conjuntament amb la 
direcció de Serveis Jurídics, de la següent manera:  
 
 
1a.- Nul·litat del Reglament de Participació Ciutadana (RPC) per ometre dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora (art. 8 llei 5/2005) 
 

L’associació al·legant afirma que, abans de la seva aprovació inicial, el Reglament de Participació 
Ciutadana s’hagués hagut de sotmetre a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, en considerar 
que es tracta d’un projecte de reglament o de disposició de caràcter general que es dicta en 
desplegament de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la qual s’aprova la Carta municipal de 
Barcelona. 
 
Aquesta al·legació no pot prosperar. D’acord amb l’article 8 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la 
Comissió Jurídica Assessora,  la consulta a aquesta Comissió  només és preceptiva en els casos 
establerts en els apartats 2 i 3 del seu article 8.  
 
Pel que aquí interessa, i en resposta a l’associació al·legant, resulta evident, que quan la lletra b) de 
l’apartat 2 d’aquest article cita  “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”, es refereix als reglaments 
o disposicions de caràcter general dictats directament en desplegament de la Llei per la pròpia 
Generalitat de Catalunya. Així es demostra amb la simple anàlisi dels dictàmens que ha emès fins ara 
aquesta Comissió en virtut d’aquest supòsit de l’art. 8.2 b), així com el fet que, a data d’avui, cap 
reglament ni ordenança municipal ha requerit aquest informe previ de l’òrgan consultiu, ni tan sols 
aquells que s’han aprovat en exercici de competències pròpies i específiques del règim especial de 
Barcelona, com és el cas. 
 
D’altra banda, tinguis en compte, en aquest sentit, que d’acord amb l’article 1 de l’esmentada Llei, la 
Comissió Jurídica Assessora és un òrgan consultiu del Govern de la Generalitat, i pretendre la seva 
intervenció en totes les ordenances i reglaments municipals, a part del perill de col·lapse que podria 
suposar per a l’esmentat òrgan, podria significar també un risc continuat de vulneració de l’autonomia 
local. 
 
Però més enllà, resulta que, d’acord amb la jurisprudència del TSJ de Catalunya que cita la pròpia 
al·legant en el seu escrit, i que va suposar la declaració de nul·litat del Reglament de 2017, el 
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Reglament de Participació Ciutadana aprovat inicialment no només tracta qüestions previstes a la 
Carta municipal de Barcelona, sinó que també té per objecte la regulació, per a la ciutat de 
Barcelona, de qüestions que es troben a d’altres cossos normatius, com és la Llei 10/2014, de 26 de 
setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, o la Llei 
4/2010, de 17 de març, o la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de les bases de règim local, entre 
d’altres. Per tant, no es pot dir que sigui, estrictament, un reglament de desplegament de la CmB, en 
el sentit de l’art. 8.2 b) de la Llei 5/2005. 
 
I, encara més: Resulta que a l’apartat 3, lletra e, de l’article 9 de la mateixa Llei 5/2005, relatiu a la 
funció consultiva de la Comissió Jurídica Assessora,  es diu que, només si l’òrgan competent els 
sotmet a la seva consideració (per tant, potestativament), correspon a aquesta Comissió dictaminar 
sobre ”les ordenances municipals de caràcter estàndard”, que són aquelles que aprova la Generalitat 
o les diputacions per a àmbits d’actuació concrets a fi que els municipis puguin, si així ho consideren 
convenient, aprovar o adherir-s’hi.  
 
No és aquest, el cas del Reglament de Participació Ciutadana i per tant ni preceptivament ni 
potestativament cabia el dictamen a la Comissió Jurídica Assessora prèviament a la seva aprovació 
inicial. 
 
A més, també cal tenir present que en la regulació legal del procediment d’elaboració de les normes 
municipal, ni en la bàsica estatal (LBRL i Llei 39/2015) ni en l’autonòmica (TRLMRLC) en cap 
moment s’estableix tampoc aquest requisit que esmenta l’al·legant. 
 
Per aquest motiu es proposa desestimar l’al·legació. 

 
 
2a.- Nul·litat del Capítol 6 del RPC a l’Instaurar un tipus de consulta no prevista ni regulada pel 
legislador estatal, que té competència exclusiva. 
 

Les consultes ciutadanes que regula el RPC es refereixen a totes les consultes previstes a la 
legislació vigent, incloses les previstes a l’article 71 LBRL. Però també a les consultes no 
referendàries, que són perfectament constitucionals, segons el TC, i que resten sotmeses a la 
legislació autonòmica, concretament a la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no 
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, en aquells casos en els quals no va ser 
declarat inconstitucional. 
 
Per aquest motiu es proposa desestimar l’al·legació  

 
 
3a.- Nul·litat de l’article 77.3 del RPC per vulnerar l’exigència d’autorització del Govern de la Nació 
 

Existeixen consultes ciutadanes, com per exemple les sectorials, que no requereixen autorització del 
Govern, d’acord amb la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i 
d’altres formes de participació ciutadana, que, pel que fa a aquell tipus de consultes, el Tribunal 
Constitucional va declarar adequada a la Constitució. Per tant, és més correcte, des del punt de vista 
de tècnica normativa, mantenir el redactat actual, referir-se a la necessitat de “donar compliment als 
requisits establers a la normativa vigent, i, en particular a la legislació bàsica estatal, a la Carta 
municipal i a la resta de la legislació local i sectorial específica, estatal o autonòmica que 
correspongui” (entre la qual hi ha l’article 71 LBRL), que no pas referir-se nomes a l’article 71 LBRL. 
 
Per aquest motiu es proposa desestimar l’al·legació 
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4rt.- Nul·litat de l’art. 71.1 del RPC per no determinar el caràcter local de les consultes, vulnerant l’art. 
71 de la LBRL. 
 

L’Article 71 del RPC recull literalment el contingut de la Carta Municipal de Barcelona (art. 35), 
concretant que “L'Ajuntament i cadascun dels seus districtes poden demanar l'opinió dels ciutadans 
en matèria de la seva competència per mitjà de la consulta ciutadana”. No pot ser il·legal un 
Reglament que reprodueix la llei que desenvolupa.  
 
Per aquest motiu es proposa desestimar l’al·legació. 

 
 
5a.- Nul·litat de l’art. 15.2 del RPC a l’eliminar el caràcter preceptiu de l’informe d’intervenció sobre 
l’impacte econòmic de les consultes, vulnerant l’art. 133 de la LBRL i el 129.7 de la llei 39/2015 
 

El redactat de l’article 15.2 preveu que per l’acceptació a tràmit d’una iniciativa ciutadana per 
promoure una consulta ciutadana es pugui demanar una valoració econòmica per tal de valorar el 
possible impacte econòmic de la seva acceptació. Això no exclou cap informe preceptiu dels serveis 
d’intervenció municipal. Els únics informes preceptius dels serveis d’intervenció municipals són els 
establerts en el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del sector públic local entre els quals no està la supòsit que ens ocupa 
 
Per aquest motiu es proposa desestimar l’al·legació. 

 
 
6a.- Improcedència de l’art.75.3. B i C del RPC al permetre consultes ciutadanes que afectin 
contractes atorgats per altres administracions i que puguin ocasionar greus danys econòmics. 
 

Les modificacions incorporades en aquest article 75 respecte del Reglament de Participació aprovat 
l’any 2017 responen a la necessitat d’introduir claredat al seu text i així aportar seguretat jurídica a la 
ciutadania. De fet, no aporta cap novetat, sinó que simplement es vol explicitar a) que els contractes 
que poden impedir la celebració d’una consulta ciutadana han de ser subscrits per l’Ajuntament de 
Barcelona, i no per qualsevol altra administració; i b) que per impedir la celebració d’una consulta els 
danys i perjudicis que s’han de produir a tercers han de ser de difícil o impossible reparació.  
 
Per tant, no només no es produeix una vulneració dels principis de bona regulació, establerts a l’art. 
129 de la Llei 39/2015, sinó que es reforça el seu compliment, perquè s’aclareix millor quina ha de 
ser la interpretació correcta de la norma. Cal tenir present que en cap cas una eventual consulta 
aprovada per una administració comportarà lesió dels drets de contractistes d’una altra administració.  
 
Per aquest motiu es proposa desestimar l’al·legació. 

 
 
7a.- Nul·litat de l’art.77.4 del RPC per vulneració de la naturalesa no vinculant de les consultes (art. 
34.1 de la Llei 4/2010 i 8 de Llei 10/2014). 
 

L’article 77.4 del Reglament de Participació no converteix en vinculant el resultat de la consulta 
ciutadana, com diu l’associació al·legant. L’únic que fa és permetre als grups municipals que, si ho 
consideren convenient, i ho volen fer, puguin manifestar si acceptaran o no els resultats, indicant, en 
el seu cas, els termes de la seva acceptació. Res té a veure això amb una vinculació als resultats de 
la consulta.  
 
Per això en cap cas és pot considerar que el text faci que els resultats d’una consulta siguin 
vinculants, contravenint  la seva naturalesa consultiva. 
 
Per aquest motiu es proposa desestimar l’al·legació. 
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8a.- Nul·litat de l’art. 16 del RPC per atribuir la condició de fedatari especial a persones que no tenen 
la condició de funcionari públic (art.15 de la llei 4/2010). 
 

La possibilitat de nomenar fedataris especials està prevista expressament a la Llei 14/2010 (art. 36.4) 
segons el qual “la comissió promotora pot designar fedataris especials perquè autentiquin les 
signatures, els quals han de tenir més de setze anys i han de jurar o prometre davant la Comissió de 
Control que les signatures que s’adjunten a la iniciativa són autèntiques.” 
 
Per aquest motiu es proposa desestimar l’al·legació. 

 
 
9a.- Nul·litat de l’art. 82.3 del RPC per possibilitar que les campanyes institucionals influeixin sobre a 
participació en les consultes, vulnerant l’art.12.3 de la Llei 10/2014. 
 

Aquest apartat coincideix pràcticament amb l’establert a l’article 12.3 de la Llei 10/2014. De tota 
manera, es pot fer que la redacció sigui encara més coincident amb l’esmentat article suprimint l’incís 
“promoure la participació ciutadana a la consulta”  
 
Per aquest motiu es proposa estimar parcialment l’al·legació, en el sentit de suprimir l’incís 
“....així com promoure la participació ciutadana en la consulta,...” de l’article 82.3. 

 
 
10a.- Nul·litat dels art. 17.5, 15.4 i 18.2 del RPC per establir uns terminis que vulneren la normativa 
autonòmica (art. 36.5, 32.3, i 10.4 de la Llei 10/2014) 
 
 

En aquesta al·legació es fa esment a una manca de seguiment estricte dels terminis establerts en la 
Llei 10/2014: 
 per a l’admissió a tràmit i validació del full de recollida de signatures (que l’article 15.4 RPC 

estableix en 2 mesos i l’art. 32.3 de la Llei 10/2014 en tres mesos);  
 per a la recollida de signatures (que l’art. 17.5 del RPC fixa en 2 mesos prorrogables en dos 

mesos mes i l’art. 36.5 de Llei en 90 dies),  
 i per al període de debat públic de la consulta (que l’art. 82.1 del RPC estableix entre un mínim 

de 20 dies i un màxim de 90 dies i l’article 10.4 de la Llei 10/2014, un termini menor, no 
especificat). 

 
Al respecte cal tenir present  que el RPC està desenvolupant institucions de participació ciutadana 
recollides al règim especial de Barcelona, i  l’Ajuntament ha fet ús de l’habilitació expressa que li 
atorga l’art. 30.3 de la Carta municipal, segons la qual “les normes de participació contingudes en 
aquesta Carta es desenvolupen per mitjà de disposicions reglamentàries aprovades per l'Ajuntament 
de Barcelona”. Sembla evident que quelcom com els terminis per a la validació dels fulls de validació 
de signatures, de recollida de signatures, o del període de debat públic, són decisions que s’han 
d’entendre dintre de les possibilitats que atorga aquest article 30.3 CmB. 
 
D’altra banda, s’ha de considerar també que els terminis que esmenta l’al·legant, estan plenament 
justificades atès el gran nombre de signatures que una ciutat com Barcelona ha de recollir per poder 
tirar endavant una iniciativa per a la celebració d’una consulta. 
 
Per aquest motiu es proposa desestimar l’al·legació 
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11a.- Nul·litat de l’art. 78 del RPC per restringir la condició d’interessat en el procediment de consulta 
ciutadana, vulnerant l’art. 13.4 de la Llei 10/2014 
 

L’art. 78 del RPC estableix que només les entitats inscrites en el fitxer d’entitats ciutadanes poden 
assolir la condició d’interessades en el procés de consulta ciutadana. L’al·legació  afirma que això 
seria contrari a l’article 13.4 de la Llei 10/2014, segons el qual “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”, sense limitar l’atribució de la condició 
d’interessades en el procés de consulta a les entitats inscrites en el fitxer general d’entitats 
ciutadanes. 
 
No hi ha contradicció entre ambdós articles. La diferència és que la llei 10/2014 és d’aplicació a tot 
Catalunya, i el RPC ho és només al municipi de Barcelona, i per tant és lògic que mentre la primera 
es refereix a les organitzacions socials o professionals, el segon es refereix a les entitats ciutadanes. 
 
També s’afirma que el RPC pretén restringir el concepte d’interessat establert a l’art. 4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Això no 
és així. El concepte d’entitat interessada és un concepte independent al de persona interessada de 
l’article 4 de la Llei de procediment administratiu, i en absolut es produeix la restricció que afirma 
l’associació al·legant. 
 
Per aquest motiu es proposa desestimar l’al·legació  

 
 
 
12a.- Nul·litat de l’art. 7 del RPC per establir un règim de suport econòmic a les iniciatives ciutadanes 
que vulnera l’art.30 de la llei 4/2010 
 

L’al·legant afirma que els apartats 2 i 3 de l’article 7 del RPC, referits al suport  econòmic de 
l’Ajuntament a les iniciatives ciutadanes, són il·legals per ser contraris a l’art. 30 de la Llei 4/2010, 
que establia 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”. 
 
No obstant, resulta, primer, que aquest article va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional per la 
Sentència 51/2017, de 10 de maig; i, segon, que en tot cas l’article 30 de la Llei 4/2010 era només 
aplicable a l’àmbit de les consultes d’àmbit autonòmic, i que no existeix cap article similar en el capítol 
relatiu a les consultes populars d’àmbit municipal. 
 
Per tant, no hi ha una disposició de rang legal que vinculi l’Ajuntament pel que fa a la quantia de les 
subvencions a atorgar per a les signatures recollides en les iniciatives ciutadanes consistents en la 
celebració d’una consulta ciutadana. A més, cal recordar el caràcter discrecional de l’activitat de 
foment a dur a terme per part de les Administracions Públiques 
 
Per això es proposa desestimar l’al·legació. 

 
 
 
13a.- Nul·litat de l’art. 11 del RPC per establir una legitimació per ser promotors d’una iniciativa 
ciutadana que vulnera l’art. 38 de la llei 4/2010. 
 

En aquesta al·legació s’afirma que l’article 11 del RPC és contrari a la legalitat perquè es refereix a 
que els promotors o les promotores de la iniciativa ciutadana han de ser com a mínim tres persones 
majors d’edat residents a Barcelona, quan haurien de dir “que tinguin la seva residència habitual a 
Barcelona”.  
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Es proposa la seva estimació parcial per incloure l’adjectiu habitual conforme a la normativa sobre 
població recollida a la legislació bàsica de règim local, a la legislació autonòmica i al seu reglament 
de desenvolupament.  
 
Per aquest motiu es proposa estimar parcialment l’al·legació presentada, i afegir l’adjectiu 
“habitual” a l’article 11.1. 

 
 
 
14a.- Nul·litat de RPC per no regular una comissió de control d’acord amb el disposat a l’art. 13 i ss de 
la llei 10/2014. 
 

L’al·legant posa en dubte que el sistema de garanties establert en el RPC sigui equiparable al previst 
a l’article 13 i ss de la Llei 10/2014 per a les consultes populars no referendàries per assegurar la 
fiabilitat, transparència, neutralitat i objectivitat del procés de consulta. 
 
Si es comparem ambdós sistemes de garanties veiem que són plenament equiparables. En la Llei 
10/2014, el sistema de garanties està integrat per la Comissió de Control, les comissions de 
seguiment i les meses de consulta, i en el RPC està integrat per la Comissió d’Empara, les 
comissions de seguiment i les meses de consulta. Aquesta al·legació se centra en la Comissió 
d’Empara i en les comissions de seguiment. 
 
a) L’art. 14 de la Llei 10/2014 regula la Comissió de Control només a nivell de Catalunya, com a 

principal òrgan encarregat de vetllar perquè les consultes populars no referendàries s’ajustin als 
principis, regles i requisits de la Llei i perquè es duguin a terme amb ple respecte al procediment 
que estableix i a les regles específiques de la convocatòria, i actua amb plena autonomia i 
independència en exercici de les seves funcions. Es compon de set juristes i politòlegs de prestigi 
reconegut, nomenats pel Parlament de Catalunya per majoria reforçada i, té, com a funcions més 
importants, les de resoldre recursos interposats contra les decisions de les comissions de 
seguiment; dictar instruccions vinculants i públiques aplicables a les diferents consultes; establir 
criteris interpretatius per a les comissions de seguiment i per a les meses de consulta, i també 
assessorar, amb caràcter no vinculant, l’òrgan convocant i les comissions de seguiment en les 
qüestions que li plantegin; en els casos d’iniciativa ciutadana els recursos per inadmissió de la 
sol·licitud de convocatòria. La Comissió de Control té naturalesa administrativa i els seus actes 
posen fi a la via administrativa. 

 
Malgrat que, com s’ha dit, la Llei 10/2014 no es fa cap referència a l’obligació d’establir 
comissions de control a nivell local, el RPC regula, en el seu capítol 10 (articles 110 a 112), la 
Comissió d’Empara, com a òrgan de caràcter consultiu  integrat en el Consell de Ciutat que té 
per objecte vetllar per l'efectiva realització dels drets i obligacions derivats de la normativa sobre 
participació ciutadana, i per la bona pràctica en l'ús dels canals de participació ordenats en el 
Reglament (no només de les consultes, a fi d’evitar l’existència de diferents òrgans amb funcions 
iguals o molt semblants). Les funcions de la Comissió d’Empara són consultives, com s’ha dit, 
doncs per tenir funcions resolutives es requeriria una norma de rang legal que ho declarés. Per 
això, no és possible, com pretén l’al·legant, atribuir-li funcions com la resolució de recursos de les 
comissions de seguiment o dictar instruccions vinculants. Pel que fa a la composició de la 
Comissió d’Empara, s’integra per persones de prestigi reconegut, expertes en matèria de 
participació ciutadana, sense que això sigui contrari a la Llei, perquè com s’ha dit no hi ha cap 
obligació legal que en tots els municipis de Catalunya existeixi una Comissió de Control i ni molt 
menys que aquestes comissions de control estiguin composades per politòlegs i juristes 
independents, com la Comissió de Control autonòmica, doncs és evident que això seria 
desproporcionat.  El que sí es garanteix, al RPC, és la independència dels seus membres, 
mitjançant el sistema de nomenament, les causes d’inelegibilitat, les causes de cessament, i el 
sotmetiment a les normes de conducta, principis i valors previstos en el Codi ètic de conducta de 
l'Ajuntament de Barcelona que resultin aplicables.  
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Finalment, en absolut es pot considerar contrària a dret l’habilitació que es conté en el RPC a 
l’Alcaldia per desenvolupar les previsions relatives a la Comissió d’Empara, doncs aquesta 
habilitació es conforme a l’establert a  l’article 26.2 de la CmB.  

 
b) El segon òrgan de garantia previst a la Llei 10/2014 son les comissions de seguiment de les 

consultes populars, que es constitueixen ad hoc per a cada consulta (arts. 16 i 17). També 
actuen amb independència en l’exercici de llurs funcions, sens perjudici que llurs decisions 
puguin ésser revisades per la Comissió de Control, i les seves funcions  són las de garantir el bon 
desenvolupament de les fases de la consulta d’acord amb la normativa, les regles específiques 
de la consulta i els criteris interpretatius fixats per la Comissió de Control, entre d’altres.  

 
El RPC regula també les comissions de seguiment de les consultes. Però l’associació al·legant, 
en aquesta al·legació es refereix a la comissió de seguiment dels processos participatius (art. 
36), no pas de les consultes ciutadanes (art. 89), a les quals no els son d’aplicació, en absolut, 
els criteris de les d’aquestes. Tot sembla indicar, doncs, que l’al·legant ha incorregut en un error, 
perquè en el cas dels processos participatius no concorre cap comissió promotora, a la qual es 
refereix la seva al·legació, sinó el grup impulsor (art. 21). 
 
Deixant de banda aquest error de l’al·legant, si comparem la composició de les comissions de 
seguiment de les consultes regulades al RPC amb les regulades a la Llei 10/2014, es conclou 
sense cap mena de dubte que les primeres són perfectament equiparables a les segones. L’únic 
que diu al respecte la Llei 10/2014, és que no poden ésser designats membres de les comissions 
de seguiment les persones que estiguin incloses en algun dels supòsits a què fa referència 
l’article 31.2, que a la seva vegada es refereix a als diputats del Parlament de Catalunya, als 
membres electes de corporacions locals, als diputats o senadors de les Corts Generals, als 
diputats del Parlament Europeu, a les persones que incorrin en alguna de les causes 
d’inelegibilitat o d’incompatibilitat que la legislació vigent estableix per als càrrecs electes i alts 
càrrecs de les institucions catalanes, i als membres del Govern. Just les mateixes exclusions que 
es recullen a l’article 89 RPC, si bé, evidentment, les referències a les institucions catalanes i al 
govern de la Generalitat es fan a “funcionaris o funcionàries eventuals ni càrrecs directius 
municipals ni qualsevol altra condició que pugui crear cap conflicte d’interessos respecte la seva 
condició de membre de la Comissió de Seguiment”, afegint, a més, que els seus membres “estan 
sotmesos a les normes de conducta, principis i valors previstos en el Codi ètic de conducta de 
l’Ajuntament de Barcelona que resultin aplicables”. La composició d’ambdues comissions de 
seguiment, doncs, la regulada a la Llei 10/2014 i la regulada al RPC és pràcticament idèntica, i si 
varia, és a favor d’atorgar majors garanties a aquesta última. 
 

 
Per aquest motiu es proposa desestimar l’al·legació 

 
 
15a.- Nul·litat de l’art.44. B i D del RPC al permetre l’assumpció de competències municipals per 
òrgans de participació, vulnerant l’art. 63 del text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 

 
L’associació al·legant afirma que l’art. 44 del Reglament és contrari a l’article 63 del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), 
perquè preveu que aquests òrgans tinguin funcions no només consultives, sinó decisòries.  
 
No obstant, de la lectura d’aquest article es dedueix clarament que la voluntat no és en cap cas que 
aquests òrgans tinguin funcions decisòries ni limitin la capacitat de representació dels òrgans 
municipals. Aquests òrgans es limiten a fer aportacions a les actuacions públiques, a través de 
debats, que es manifesten en “propostes”, “modificacions o objeccions” “informes o dictàmens” i 
“col·laboració en la realització d’alguna actuació”.  
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És evident que cap de les 4 funcions principals detallades a l’article 44 resten res de la capacitat 
decisòria dels òrgans de govern, ni la substitueixen en cap moment. Concretament, quan es parla de 
“modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada” es refereix a emetre i fer 
arribar opinió, mai a actuar (ja que ni tan sols tindrien la capacitat de fer-ho). I quan es diu 
“col·laboració en la realització d’alguna actuació (coproducció)”, es refereix a fer actuacions de 
manera conjunta amb l’objectiu de sumar actuacions per fer més complet un programa, sobre el que 
prèviament, un òrgan municipal ha decidit obrir a la col·laboració d’altres, per enriquir-la. 
 
És clar que aquests òrgans no poden dur a terme en cap cas funcions decisòries sobre l’actuació 
municipal, tal com es recull al redactat de l’article 44 del RPC en definir-los com “espais de trobada 
regular entre la ciutadania i l’Ajuntament per debatre i recollir, de manera continuada, les seves 
opinions i propostes sobre les actuacions municipals”.  
 
Per aquest motiu es proposa desestimar l’al·legació presentada 

16a.- Nul·litat de l’art. 107 del RPC per vulnerar l’àmbit d’actuació de les associacions ciutadanes 
recollit a l’art. 158 del text refós de la llei municipal i de Règim Local de Catalunya. 

L’associació al·legant afirma que l’art. 107 del Reglament de Participació Ciutadana (dedicat a la 
gestió cívica d’equipaments i serveis municipals) sobrepassa l’àmbit d’actuació propi de les 
associacions ciutadanes, que segons l’art. 158 del Decret Legislatiu 2/2003, està 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.  
 
El cert és, però, que aquest article 107 es limita a recollir i concretar el previst a l’article 34 de la Carta 
municipal de Barcelona.  
 
Per aquest motiu es proposa desestimar l’al·legació presentada. 

Barcelona, 7 de març de  2022 

Manel Punsoda i Buxó 
Director de Democràcia Activa 
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