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NOTA JURÍDICA 

Assumpte: NOTA JURIDICA SOBRE L’INFORME RELATIU A LA PROPOSTA 
D’ACORD PER A LA NOVA APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

Sol·licitant: Direcció de Serveis de Democràcia Activa 

Lletrada consistorial:  Anna Aguilar Camprubí 

 

 

 

I- OBJECTE 

Aquesta nota jurídica té per objecte l’informe relatiu a la proposta d’acord per a la nova 
aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana, després del termini 
d’exposició pública, elaborat pel Director de Democràcia Activa. 

 

II- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

La Direcció dels Serveis Jurídics ha col·laborat en l’elaboració de l’Informe al qual es 
refereix aquesta nota, així com també en la dels informes corresponents a les diverses 
al·legacions presentades, raó per al qual procedeix informar-los favorablement, 
assumint de manera íntegra les consideracions d’índole jurídica que contenen. 

La proposta d’acord que s’eleva a la Comissió del Consell Municipal consisteix en 
l’estimació de determinades al·legacions i la introducció de petites esmenes no 
essencials ni substancials en el text del Reglament, així com en una nova aprovació 
inicial per part d’aquella Comissió i un nou tràmit d’informació pública, en ares a 
fomentar la major participació, d’acord amb l’establert a l’article 8 de la Carta municipal 
de Barcelona, és plenament conforme a la legalitat, i a més permet a la ciutadania una 
nova possibilitat de participació en l’elaboració de la norma, aportant a més una major 
seguretat jurídica, ja que d’aquesta manera es publiquen les modificacions introduïdes 
en una primera aprovació inicial del Reglament.  

Per tot això, no hi ha cap impediment jurídic per a aquest nou sotmetiment al tràmit 
d’informació pública. 
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III- ÒRGAN COMPETENT 

L’òrgan competent per a l’aprovació de l’acord és la Comissió de Presidència, Drets de 
la ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

IV- CONCLUSIONS 

Primera.- S’INFORMEN FAVORABLEMENT l’Informe relatiu a la proposta d’acord per 
a la nova aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana, així com també 
els informes corresponents a les diverses al·legacions presentades. 

Segona.- L’òrgan competent per a l’aprovació de l’acord és la Comissió de Presidència 
Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

 

 

Vist i plau 

 

 

 
                                                                                                 
Anna Aguilar Camprubí                                             Manuel Mallo Gómez 
  Lletrada consistorial                                            Director dels Serveis Jurídics 
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