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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LES BASES PER A LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LES NORMES REGULADORES DEL 
FUNCIONAMENT DELS DISTRICTES 

 

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la 
ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la modificació del 
Reglament de participació ciutadana i les Normes reguladores del funcionament dels districtes, es 
duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb 
l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment 
afectades per la futura modificació de les normes esmentades sobre: 

a) Els antecedents. 
b) Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa. 
c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
d) Els objectius de la modificació de les normes. 
e) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

En compliment de l’esmentat, el marc en el que es planteja aquesta modificació és el següent: 

 

a) Antecedents 

En data 28 de setembre de 2001, el Plenari del Consell Municipal va aprovar definitivament les 
Normes Reguladores del funcionament dels Districtes, les quals estableixen la organització i 
competències dels districtes i regulen així mateix, la participació ciutadana en els mateixos. 

Posteriorment, en data 6 d’octubre de 2017, el Plenari del Consell Municipal va aprovar 
definitivament el Reglament de Participació de l’Ajuntament de Barcelona, el qual estableix la 
regulació general dels canals de participació ciutadana. 

 

b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 

El problema que es vol solucionar és que determinades qüestions que a dia d’avui són tractades en 
diferents normes es recullin en un únic cos normatiu relatiu a la participació, que sigui més 
homogeni i coordinat.  

El RPC ha tingut una notable repercussió social ja que des de la seva entrada en vigor l’octubre de 
2017, s’han presentat més iniciatives ciutadanes que en tota la singladura de l’ajuntament 
democràtic. Igualment, ha servit per ordenar els processos de participació i facilitar la implicació 
ciutadana en les actuacions i polítiques municipals. 

Aquesta praxi continuada ha fet aflorar algunes llacunes que ara caldria cobrir. Una d’elles, la més 
significativa, es refereix a allò que pot ser objecte de la iniciativa ciutadana. A més, es proposa 
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aprofitar aquesta modificació del RPC per aclarir alguns dubtes apareguts durant la seva aplicació i 
millorar el redactat d’alguns articles. 

 

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

El Reglament de Participació Ciutadana (en endavant, RPC) aprovat pel Plenari del Consell 
Municipal l’octubre de 2017 remet a les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes (en 
endavant, NRFD) tot allò relacionat amb el funcionament dels òrgans de participació als Districtes, 
amb l’excepció dels Consells de Barri. 

Això ha provocat la coexistència de dues regulacions: d’una banda, el RPC que desplega un 
ecosistema general dels canals de participació, d’entre els quals cal destacar els òrgans de 
participació. I d’altra banda, els òrgans de participació dels Districtes, que tenen una doble 
regulació, la general del RPC i l’específica, relacionada amb els Districtes, que està ordenada en 
les NRFD, la qual cosa provoca confusions i resta eficàcia a la seva utilització. 

Per aquest motiu, s’ha considerat necessari sotmetre a consulta pública les bases sobre les que es 
volen modificar les dues normes per tal que el cos normatiu relatiu a la participació, sigui més 
homogeni i coordinat. 

d) Els objectius de les bases per a la modificació de les normes 

Els objectius de les bases proposades per a la modificació del Reglament de participació ciutadana 
i les Normes Reguladores del funcionament dels Districtes són les següents: 

a) Incorporar un nou objecte per a les iniciatives ciutadanes consistent en la realització d’una 
actuació concreta per part de l’Ajuntament. 
 

b) Aclarir dubtes i evitar confusions. 
 

c) Integració dels òrgans de participació dels districtes. 
 
 
 

e) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores  

Es considera que la solució més adequada perquè el cos normatiu relatiu a la participació sigui més 
homogeni i coordinat i no indueixi a confusions en la seva aplicació és modificar el Reglament de 
participació ciutadana i les Normes Reguladores del funcionament dels districtes, d’acord amb les 
bases que es proposen. 

 

 

Barcelona, 20 de juny de 2019 


