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INFORME RELATIU A LA PROPOSTA D’ACORD PER A LA NOVA APROVACIÓ 
INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DESPRÉS DEL TERMINI 
D’EXPOSICIÓ PÚBLICA.  

 
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. Aquest termini va finalitzar el 3 de març de 2021. 
 
Segons consta en el certificat emès per la Secretaria General, en data 10.03.22, dins d’aquest 
termini s’han presentat un total de 6 documents que són els següents: 
 

 N. Registre: 2022/9055263-2, de data 30.01.22, presentat per , 
en nom del Consell d’Associacions de Barcelona, que presenta al·legacions al RPC 

 
 N registre: 2022/9111777-2, de data 03.03.22, presentat per Ricard Simó Procuradores 

SLP, en nom de Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que presenta 
al·legacions al RPC. 

 
 N registre: 2022/9112232-2, de data 03.03.22, presentat per  en nom de la 

Cámara de Conesionarios y empreses vinculades al sector Público en el àmbito de la 
Infrastructuras, Equipamientos y Servicios Públicos, que presenta al·legacions al RPC. 

 
 N registre 2022/0089047-1, de data 03.03.22, presentat per , 

presentant al·legacions al RPC. 
 

 N. registre 2022/089397-2, de data 03.03.22, presentat per , en nom de 
Asociación para la Transaprencia y la Calidad Democrática, presentant en un altre format 
les al·legacions ja presentades anteriorment. 

 
 N. registre 2022/0090023-1, de data 03.03.22, presentat per , en nom 

de Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, presentant per correu postal 
les mateixes al·legacions ja presentades anteriorment. 

 
S’han valorat totes les al·legacions presentades, amb el següent resultat: 
 
 
1.- Al·legacions del Consell d’Associacions de Barcelona: 
 
Tal com s’explica en l’informe específic de la Direcció de Democràcia Activa de data 08.03.22, 
s’han estimat les 2 al·legacions presentades a l’art. 58 del RPC.  
 
Aquestes feien referència a l’elecció de les persones membres de la Comissió Permanent del 
Consell de Ciutat, en el sentit de millorar la representativitats dels sectors amb més vocals al 
Plenari i d’elegir persones suplents en el cas de vocals individuals per facilitar el compliment del 
quòrum en les reunions. 
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Per tant, l’article 58 del RPC resta redactat com segueix (canvis destacats en blau):  
 

Article 58. Comissió Permanent del Consell de Ciutat  
 
1. La Comissió Permanent és l'òrgan encarregat de vetllar per l'impuls i el bon funcionament del 
Consell de Ciutat, així com d'assistir en les seves funcions a la Presidència.  

2. La Comissió Permanent està formada per:  

a) La Presidència, que correspon al president o a la presidenta del Consell de Ciutat, els quals la 
poden delegar en el regidor o la regidora o comissionat o comissionada que tingui atribuïdes les 
competències en matèria de participació. 

b) Les persones que ocupen les dues vicepresidències del Consell de Ciutat. 

c) Dues persones vocals del Consell de Ciutat, escollides a aquest efecte, entre les persones 
procedents de cada grup dels assenyalats a les lletres c), d), f), i g) de l'article 55.1 

d) Tres persones vocals del Consell de Ciutat, escollides a aquest efecte, entre les persones 
procedents de cada grup dels assenyalats a les lletres e) i h) de l'article 55.1 

e) Un regidor o una regidora en representació de cada grup municipal, que sigui vocal del Consell de 
Ciutat” 

3. En el cas dels grups de persones de renom ciutadà i de ciutadans i ciutadanes escollits 
aleatòriament entre persones inscrites en el registre ciutadà i per sorteig del padró municipal, als 
quals es refereixen les lletres g) i h) de l’article 55.1, a més dels dos i tres membres titulars, 
respectivament, per cada un d’aquests grups, s’han d’escollir  fins a cinc membres suplents, els quals 
assisteixen a les sessions de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat en cas d’absència dels i 
de les titulars. 

 
 
 
2.- Al·legacions presentades per la Asociación para la Transparencia y la Calidad 
Democràtica 
 
Tal com s’explica en l’informe específic de la Direcció de Democràcia Activa de data 08.03.22, 
s’han desestimat les 2 al·legacions presentades: 
 

 En la primera, al·lega que tota la documentació relativa a la tramitació del RPC s’havia de 
publicar preceptivament en castellà, a més de en català. Una vegada valorada, es constata 
que la normativa obliga a la publicació en els dos idiomes oficials de les disposicions de 
caràcters general, i no pas en la seva tramitació.  

 
 En la segona, al·lega que en la publicació dels informes preceptius hi havia mancat l’informe 

d’impacte normatiu. Una vegada valorada, es constata que aquest informe existeix i que es 
pot consultar en el web municipal, juntament amb els altres 9 informes d’impacte, així com 
amb la memòria general i amb l’informe justificatiu. Al respecte es fa constar que el fet que 
hagi hagut un error no detectat en l’accés a aquest informe en la versió castellana del web, 
no implica que l’informe no s’hagi elaborat i publicat. Advertit l’error, l’associació al·legant, si 
ho requeria, l’hagués pogut sol·licitar, cosa que no va fer. 
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3.- Al·legacions presentades per la Cámara de Concesionarios y empreses vinculadas al 
sector Público en el àmbito de las Infrastructuras, Equipamientos y Servicios Públicos 
 
Tal com s’explica en l’informe específic de la Direcció de Democràcia Activa de data 08.03.22, de 
les 16 al·legacions presentades, s’han desestimat 14 per considerar que no aporten raons 
suficientment fonamentades que justifiquin els canvis sol·licitats. 
 
S’han estimat parcialment: 

 La novena al·legació, que demanava anul·lar el RPC donat que es possibilita que les 
campanyes institucionals influeixin sobre a participació en les consultes. Una vegada 
analitzada, es valora que,  donat que la voluntat és aplicar escrupulosament allò previst en 
l’article 12.3 de la Llei 10/2014,  es pot fer més coincident ambdós textos.  
Per aquest motiu s’accepta parcialment l’al·legació, suprimint la frase: “....així com promoure 
la participació ciutadana en la consulta,...” de l’article 82.3. 

 
 La tretzena al·legació, que demana la 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 el RPC preveu que els promotors o les promotores de la 
iniciativa ciutadana hagin 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”. Es 
proposa la seva estimació parcial per incloure l’adjectiu “habitual” a l’art. 11.1, conforme a la 
normativa sobre població prevista a la legislació bàsica de règim local, a la legislació 
autonòmica i al seu reglament de desenvolupament.  

 
Per tant, l’acceptació parcial de les al·legacions esmentades provoca canvis en el redactat del 
RPC, que resta redactat com segueix (canvis destacats en blau):  

 
Article 82. Període de debat públic 
 
3. En aquest mateix període 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. 
 
 
Article 11. Comissió Promotora de la Iniciativa Ciutadana 
 
1. Els promotors o les promotores de la iniciativa ciutadana han de ser, com a mínim, tres persones 
majors d'edat residents habituals 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 el cas de la iniciativa ciutadana per a la promoció d'una consulta ciutadana, tampoc poden formar 
part de la Comissió Promotora 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, ni membres del Govern de la Generalitat o de l'Estat. 
 

 
4.- Al·legacions presentades per  
 
Tal com s’explica en l’informe específic de la Direcció de Democràcia Activa de data 08.03.22, de 
les 10 al·legacions presentades s’han desestimat 5 per valorar que no aporten raons suficientment 
fonamentades que justifiquin els canvis o que no concreten suficientment els canvis sol·licitats. 
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S’han estimat parcialment 5 al·legacions, que no obstant no comporten canvis en el text del RPC, 
donat que es considera que allò que es proposa ja està suficientment garantit en el text aprovat i 
que en les al·legacions tampoc es concretava exactament quina havia de ser, en opinió de 
l’al·legant, una hipotètica redacció alternativa. Concretament: 

 1.- Que es garanteixi el dret d’opció lingüística en tots els processos participatius que se 
celebrin en aplicació del RPC 

 2.- Adequació del RPC a la llei Orgànica de Protecció de Dades, així com a la legislació 
anàloga. 

 7.- Que es faci evident el respecte ple a la democràcia representativa i al seu màxim òrgan 
que és el Plenari 

 9.- Que es garanteixi la paritat en el RPC, així com la igualtat, sense la imposició d’un 
gènere sobre l’altre 

 10.- Que es publiqui un nou termini d’informació pública amb una durada de 2 mesos 
naturals 

Per tot l’exposat anteriorment proposo: 

1.- Que es resolguin les al·legacions estimades esmentades en aquest informe, presentades dins 
el termini d’exposició pública 

2.- Que s’aprovi inicialment el nou text del Reglament de Participació Ciutadana, amb la 
incorporació de les esmenes derivades de les al·legacions estimades, d’acord amb l’establert a 
l’article 111 del ROM 

3.- Que, atès que s’hi han introduït petites esmenes, i malgrat que aquestes no són de caràcter 
substancial ni essencial, s’obri un nou període d’informació pública del Reglament de 
Participació Ciutadana per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la 
publicació del corresponent anunci al BOPB, en ares a fomentar la major participació, d’acord amb 
l’establert a l’article 8 de la Carta municipal de Barcelona i es publiquin novament els informes 
corresponents. 

Barcelona, 10 de març de  2022 
 

Manel Punsoda i Buxó 
Director de Democràcia Activa 
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