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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 
AL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
 
 

Consideració preliminar: transparència i participació 
 
La Constitució conté, en el seu article 9.2, el mandat adreçat a tots els poders públics de 
«facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i 
social». Així mateix, l’article 23 reconeix als ciutadans el dret fonamental a participar 
en els assumptes públics. El foment de la participació social en les polítiques públiques, 
així com de la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, 
econòmic i polític, és igualment reconegut a l’article 43 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 
 
Alhora, la participació ciutadana en els afers públics constitueix un principi general 
bàsic de les Administracions públiques: així ho preveu l’art. 3.5 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i Procediment 
administratiu comú (Llei 30/1992) quan prescriu que, en llurs relacions amb la 
ciutadania, les Administracions han d’actuar conforme els principis de transparència i 
de participació.  
 
Al seu torn, l’article 22.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (Llei 26/2010) en el marc 
del dret dels ciutadans a una bona administració, imposa a les administracions 
públiques de Catalunya el mandat de «fomentar la participació ciutadana en les 
actuacions administratives de llur competència, per tal de recollir les propostes, els 
suggeriments i les iniciatives de la ciutadania, mitjançant un procés previ d’informació i 
debat». I d’acord amb l’art. 31.2 (setè i vuitè) del mateix text normatiu, les 
administracions públiques de Catalunya compleixen les funcions que tenen atribuïdes i 
actuen d’acord amb el principis generals de transparència i accessibilitat, i participació 
ciutadana, entre d’altres. 
 
La Carta Municipal de Barcelona lliga el principi de transparència al dret dels veïns 
(article 39) a accedir a la informació pública, reconeixent-lo com un pressupòsit 
ineludible per a facilitar la participació ciutadana, alhora que aquesta resulta garantida 
(article 30), especialment en les matèries que afecten més directament la qualitat de 
vida dels ciutadans, com és el cas de l’esport. 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC), creada mitjançant la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, va néixer com a institució específicament dirigida a 
preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei  
del sector públic a Catalunya. 
 



 

Pàgina 2 de 11 
 

És en compliment d’aquesta missió que l’OAC desplega la seva potestat indicativa,  
adreçant-se als poders públics amb propostes i recomanacions sobre disposicions 
normatives vigents o en tràmit d’aprovació.  
 
 
 
Preàmbul 
 
El darrer incís de l’apartat I del Preàmbul conté una referència errònia a la lletra b) de 
l’article 26.2 de la Carta Municipal, quan la norma sembla voler referir-se al 
"reglament", contemplat en la lletra a) del precepte citat. 
 
 
 
Article 2. Interpretació i àmbit d’aplicació 
 
Aquest article estableix, literalment: 
 

«1. L’aplicació de les prescripcions d’aquest Reglament s’han d’interpretar de 
manera que prevalgui la solució que asseguri la màxima participació, publicitat i 
informació de les actuacions politicoadministratives.  
 
2. L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament, si no s’especifica el contrari de 
manera explícita, és tant l’àmbit ciutat com l’àmbit districtes.» 

 
El precepte regula dues qüestions de naturalesa molt distinta. Suggerim, que el seu 
contingut sigui tractat de manera diferenciada en articles separats, situant en primer 
terme, per raons sistemàtiques, el relatiu a l'àmbit d'aplicació del Reglament. 
 
Pel que fa la norma hermenèutica, hem de valorar positivament el seu esperit, doncs 
resulta plenament coherent amb l'objectiu de promoció i desenvolupament de la 
democràcia participativa que s'acaba de proclamar en l'article 1. 
 
Tanmateix, suggerim modificar la redacció proposada als sols efectes de facilitar-ne la 
comprensió. La frase "l'aplicació de les prescripcions d'aquest Reglament s'han 
d'interpretar de manera que [...]" resulta, gramaticalment,  confusa. En efecte, la norma 
ara considerada conté una regla interpretativa o hermenèutica. La interpretació és 
l'exercici intel�lectual previ a l'aplicació. Interpretar consisteix en determinar el sentit i 
abast de la norma i, en conseqüència, un pas previ a la seva aplicació, és a dir, a la 
realització de la norma en el cas concret. 
En aquest sentit, es pot afirmar que la redacció de l'article 2.1 de les vigents Normes 
reguladores de la participació ciutadana de 2002 és preferible a l'ara projectada. 
 
Considerem que la redacció encara podria ser millorada si fos formulada en els termes 
següents, o equivalents: "Aquest Reglament ha de ser aplicat de la manera que resulti 
més favorable a la participació ciutadana. Les seves prescripcions han de ser 
interpretades sota la presumpció de què, en cas de dubte, preval aquella solució que 
garanteixi la màxima transparència i participació en l'organització, el funcionament i 
els processos decisoris municipals".    
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Capítol 1. Transparència de l’activitat municipal 
 
Suggerim modificar el títol d'aquest capítol fent ús de l’expressió següent: 
"transparència i rendiment de comptes". D'aquesta manera, el contingut del capítol es 
correspondria de manera encara més fidel amb els dos articles que l'integren i amb 
l'esperit i finalitat d'aquests. 
 
 
 
Article 3. Dret a la informació 
 
Als efectes del present informe ens interessa destacar la totalitat del text projectat: 
 

«1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a ser informats sobre les normes, 
l’organització, els serveis, els procediments i l’activitat municipal, a accedir als 
arxius públics i a utilitzar tots els mitjans d’informació general que l’Ajuntament 
estableixi mitjançant l’ús de qualsevol de les tecnologies al servei de la 
comunicació i la informació, en els termes i amb l’abast que determini la 
legislació general o sectorial sobre la matèria i les ordenances.  
L’Ajuntament ha de vetllar perquè la informació facilitada sigui de fàcil accés, 
completa i comprensible, i també adaptada per a aquelles persones que tinguin 
necessitats específiques.  
 
2. A fi d’assegurar la màxima participació, la informació municipal es pot fer de 
les maneres següents:  
 
a) Informació pública general, a través dels butlletins oficials, Internet, la 
televisió local de Barcelona, els mitjans de comunicació locals i, en general, 
qualsevol mitjà que garanteixi la universalització de la informació. 
 
b) Informació pública individualitzada, que s’ha d’utilitzar en les actuacions 
urbanístiques i els plans d’actuació de rellevància singular, d’àmbit ciutat o de 
districte, i en els altres casos en què l’Ajuntament així ho acordi motivadament, 
ateses raons d’interès públic.  
La seva materialització comporta la possibilitat d’accedir a la informació de 
manera individual, ja sigui mitjançant les tecnologies de la informació i la 
comunicació a què fa referència aquest Reglament o bé mitjançant la 
compareixença personal.  
La informació pública individualitzada no té caràcter de notificació ni resta 
sotmesa a les disposicions establertes en el capítol III del títol V de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.  
 
c) Informació pública sectorial, adreçada específicament als sectors de població 
subjectes de l’actuació municipal i als participants en els processos participatius.  
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d) Consulta directa de la ciutadania, mitjançant sistemes telefònics o telemàtics, 
partint de les bases de dades, els fitxers i els registres que l’Ajuntament disposi 
obrir a l’accés públic.  
 
3. Els òrgans municipals competents han de donar resposta raonada a les 
sol�licituds d’accés a la informació o a les al�legacions que formulin els ciutadans 
en el marc d’un tràmit d’informació pública. La notificació s’ha de fer pel mitjà 
preferent i en el lloc indicats per la persona que formuli l’al�legació.  
 
4. L’exercici del dret d’accés a la informació pública només es pot restringir en 
els termes que disposi la legislació, i en especial s’han de tenir en compte els 
límits legals derivats de la protecció de dades de caràcter personal. En cap cas, 
l’Ajuntament no pot denegar la informació per un altre criteri que no sigui el 
legal.  
 
5. La sol�licitud d’accés a la informació s’ha de presentar per escrit de manera 
que se’n pugui acreditar l’autenticitat. Aquesta sol�licitud ha d’identificar la 
persona que la presenta i ha de delimitar de manera clara i precisa les dades i les 
informacions que es vulguin consultar o obtenir. Els responsables d’atenció al 
públic de l’Ajuntament tenen l’obligació d’orientar els ciutadans en cas de 
dubte.» 
 

Pel que fa a aquest article, hem de recomanar, fermament, la reconsideració de la seva 
redacció, provinent de l'article 3 de les Normes reguladores de la participació 
ciutadana, aprovades al Consell Plenari de 22.11.2002 (NRPC). Diverses són les raons 
que ho aconsellen. 
 
En primer terme, i per raons de tècnica legislativa, caldria simplificar el contingut del 
precepte, que esdevé innecessàriament extens. En realitat, i amb l'horitzó de la 
imminent entrada en vigor de la nova legislació en matèria de transparència i accés a la 
informació pública, n'hi hauria prou amb que l'article, dedicat precisament al dret 
d'accés a la informació pública, es limités a preveure que "totes les persones tenen dret 
a accedir a la informació pública en els termes garantits a la Constitució, a l'Estatut 
d'autonomia i a la legislació específica de desenvolupament". De fet, aquest és el sentit 
de l'incís primer de l'apartat primer del precepte. 
 
El segon incís de l'apartat primer, així com la resta d'apartats del precepte esdevenen 
innecessaris partint de la formulació que acabem de suggerir.  
Resulten innecessaris perquè la nova legislació en matèria de transparència (tant 
l'estatal, de caràcter bàsic, com la que previsiblement aprovarà el Parlament de 
Catalunya, contempla abastament i amb la convenient transversalitat els aspectes aquí 
esmentats. 
 
També ho aconsellen raons de seguretat jurídica. Així, per exemple, l'ús de l'expressió 
"ciutadans i ciutadanes" que empra l'apartat primer podria resultar incompatible amb 
el caràcter universal del dret d'accés a la informació pública. Recomanem que, de 
mantenir-se l’estructura i contingut del precepte, sigui substituïda per l’expressió “totes 
les persones” o “tothom”. 



 

Pàgina 5 de 11 
 

 
 
 
L'incís segon de l'apartat primer tracta de les característiques de la informació, però 
oblida algun dels seus trets fonamentals, com és l'actualitat de la informació o el de la 
seva veracitat. Si es mantingués el redactat proposat, suggerim incorporar-los 
juntament amb les característiques ja contemplades d’accessibilitat, completesa i 
comprensibilitat. 
 
Pel que fa l'apartat segon, el Projecte de reglament estableix una triple distinció de la 
informació pública (general, individualitzada i sectorial) que, en certa manera, evoca la 
que fa el Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, però que, a la vista de les obligacions de 
transparència activa que deriven de la nova legislació i, fins i tot, de la pròpia 
Ordenança d'administració electrònica de l'Ajuntament de 2009, deixen de tenir raó de 
ser. 
 
Amb relació a l'apartat tercer, es constata que, a més d'abordar dues qüestions diferents 
(el dret d'accés a la informació pública i el tràmit d'informació pública) la norma es 
limita a establir l'exigència d'una resposta raonada. 
 
Finalment, els apartats quart i cinquè contenen una regulació parcial d'aspectes tan 
rellevants com els límits al dret d'accés o el procediment per exercir-lo, qüestions, 
aquestes, que han de ser tractades en la corresponent llei. 
 
 
 
Article 4. Coneixement dels indicadors de la gestió municipal 
 
La norma preveu, literalment: 
 

«La ciutadania té el dret a ser informada dels resultats de la gestió municipal. A 
fi de fer efectiu aquest principi de transparència, l’Ajuntament de Barcelona ha 
de definir un conjunt d’indicadors d’activitat, costos, eficàcia, eficiència i 
qualitat, els valors dels quals s’han de publicar anualment abans del 30 de març. 
En definir els indicadors, cal tenir presents les diverses activitats i serveis de 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta informació s’ha de difondre pels mitjans i 
les xarxes de comunicació per assegurar-ne el coneixement general.» 

 
Suggerim iniciar la frase amb l'expressió: "D'acord amb el deure de rendiment de 
comptes, la ciutadania [...]" Conseqüentment, recomanem suprimir l'expressió "de 
transparència" que apareix en la segona frase del precepte. 
 
 
  
Article 5. Dret a la participació 
 
Als efectes del present informe ens interessa destacar els apartats següents: 
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«1. La ciutadania té el dret a intervenir –directament o mitjançant les 
associacions ciutadanes- en la gestió dels assumptes públics, a través dels 
òrgans, les instàncies o els mecanismes de participació amb els requisits i la 
forma determinada en aquest Reglament, en matèries d’interès que afectin la 
ciutat i als ciutadans i ciutadanes.  
 
2. Correspon a l’Ajuntament garantir i impulsar aquest dret a tots els habitants 
de la ciutat. A aquest efecte, s’ha d’impulsar la utilització de metodologies 
participatives, s’han de promoure les tecnologies més adients i, molt 
especialment, s’ha de garantir l’existència de canals de participació suficients, 
oberts i flexibles -a fi d’assegurar que tothom que vulgui participar pugui fer-ho- 
i l’accés dels ciutadans i les ciutadanes a la interlocució amb el govern de la 
ciutat. 
» 3 [...].» 

 
Recomanem substituir l'expressió "ciutadania" amb que s'inicia l'apartat primer per la 
de "tothom" o "totes les persones". No s’entén a què pot obeir que, en aquest punt, el 
nou text s'aparti del que ja preveien les NRPC,  que empraven l'expressió "tothom". 
 
L'incís final de l'apartat primer ("en matèries que afectin la ciutat i als ciutadans i 
ciutadanes") resulta sobrer i hauria de ser suprimit, doncs és difícil entendre que pugui 
haver assumptes públics que no siguin d'interès per a les persones titulars del dret de 
participació. 
 
Amb relació a l’apartat segon, i per coherència amb la recomanació que acabem de fer 
en el sentit d’emprar l’expressió “totes les persones”, suggerim suprimir l'expressió "a 
tots els habitants de la ciutat. 
 
 
 
Article 8. Objecte de la iniciativa ciutadana, legitimació i comissió 
promotora 
 
D’aquest article en destacarem els dos primers apartats: 
 

« 1. Objecte i àmbit d’aplicació:  
a) En les matèries sobre les quals l’Ajuntament té competències, poden ser 
objecte de la iniciativa ciutadana les propostes dirigides a:  
1. L’aprovació d’una disposició municipal de caràcter general.  
2. La realització o la promoció per part de l’Ajuntament d’una determinada 
activitat d’interès públic referida al conjunt de la ciutat, a un districte o a un 
barri.  
b) Resten expressament excloses de la possibilitat d’iniciativa ciutadana les 
matèries objecte de reglament orgànic així com la relatives als tributs i als preus 
públics.  
 
2. Legitimació:  
a) Estan legitimats per exercir la iniciativa ciutadana els veïns i veïnes de 
Barcelona majors de setze anys, en un nombre mínim d’un u per cent de les 
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persones empadronades majors de setze anys, o que representin més del tres 
per cent d’aquesta població en tres districtes, com a mínim, de la ciutat. 
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament ha de facilitar a la comissió promotora el 
nombre de les persones empadronades a Barcelona majors de setze anys 
distribuïdes per districtes.  
b) Les entitats i federacions ciutadanes que figurin al Fitxer General d’Entitats 
Ciutadanes poden comptabilitzar el nombre dels associats en un nombre mínim 
d’un u per cent de les persones empadronades majors de setze anys, o que 
representin més del tres per cent d’aquesta població en tres districtes, com a 
mínim, de la ciutat, amb l’objectiu de proposar a l’Ajuntament l’aprovació d’una 
disposició municipal de caràcter general, o bé comptar amb un mínim del 10% 
de les entitats inscrites en el Fitxer.  
» 3 [...].» 

 
La lletra b) de l'apartat primer del precepte conté una exclusió a la possibilitat 
d'iniciativa ciutadana que afecta les "matèries objecte de reglament orgànic". Dita 
restricció no figura en les NRPC i representa, indubtablement, una mesura limitadora 
d'aquesta forma de participació que no apareix degudament justificada en  el Preàmbul 
del Projecte.  
 
Cal tenir present que, d'acord amb l'article 123.1 c) LRBRL, entre les matèries pròpies 
dels reglaments orgànics es troben els òrgans i els procediments de participació 
ciutadana. Resulta paradoxal que la normativa que garanteix la participació pugui 
quedar al marge de cap iniciativa ciutadana per modificar-la. 
 
Suggerim, doncs, o bé la seva eliminació, o bé una justificació fonamentada en raons 
d'interès general. 
 
Amb relació a la lletra a) de l’apartat segon, suggerim que l'incís "ha de facilitar a la 
comissió promotora" sigui substituït per "ha de fer pública i mantenir actualitzada en el 
web municipal la informació sobre...". 
 
La raó de ser d'aquest suggeriment s'orienta a què dita informació pública que 
condiciona aquesta mena d'iniciatives pugui ser coneguda per tothom que estigui 
pensant en endegar una proposta. Considerem que aquesta mesura de transparència és 
perfectament assumible per l'Ajuntament, que ja disposa de la informació estadística de 
suport, i que la mateixa pot contribuir a l'eficiència del sistema, doncs en funció de les 
exigències del volum de signatures mínimes els promotors poden adoptar una decisió 
més responsable.   
 
 
 
Article 9. Recollida de signatures 
 
Segons aquest article: 
 

«1. Els plecs per a la recollida de signatures han de reproduir el text íntegre de la 
iniciativa que es proposa, amb inclusió dels documents a què es refereix la lletra 
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a de l’article 10.1, de manera que les signatures no puguin estar separades del 
text.  
 
2. Els plecs, previ a l’inici de la recollida de signatures, s’han de presentar a 
l’Ajuntament per tal que els serveis pertinents segellin i numerin els fulls en el 
termini màxim d’una setmana.  
 
3. La comissió promotora ha de recollir les signatures en el termini de 120 dies 
hàbils a comptar del dia en què els serveis esmentats a l’apartat 2 li hagi tornar 
el primer grup de plecs segellats. La Junta de Portaveus pot prorrogar aquest 
termini 60 dies hàbils si hi concorren causes degudament justificades.» 

 
Es recomana introduir una previsió en el sentit que l'Ajuntament ha de donar publicitat 
en el web municipal de d'aquelles iniciatives ciutadanes respecte de les quals s'hagi 
d'obrir el termini de recollida de signatures.  
 
Amb aquest suggeriment podria veure's afavorida la participació mitjançant l'adhesió 
de les persones a la iniciativa impulsada precisament en el moment més crític per a 
l'admissió a tràmit de la mateixa. 
 
 
 
Article 11. Tramitació de la iniciativa per a l’aprovació d’una 
disposició municipal de caràcter general 
 
Als efectes del present informe ens interessa destacar els apartats següents: 
 

»1 [...]. 
 

2. La sol�licitud s’ha de sotmetre a la comissió del Consell Municipal competent 
per raó de la matèria, acompanyada de l’informe jurídic corresponent, la qual ha 
de decidir motivadament sobre la seva admissió a tràmit. 
 
«3; 4; 5 [...].  
 
6. En la fase de tramitació la comissió promotora pot retirar la sol�licitud 
lliurant al registre municipals una petició a aquest efecte amb la signatura de 
tots els membres que la composen.» 

 
 
Es recomana preveure de manera expressa la publicitat en el web municipal de 
l’informe jurídic a què fa referència l’apartat segon. Aquesta recomanació és extensiva a 
l'article 13.2 del Projecte. 
 
Pel que fa l’apartat sisè, es troba a faltar la previsió de quins efectes ha de produir la 
retirada de la sol�licitud una vegada aquesta ja ha estat admesa a tràmit, doncs podria 
ser d'interès general que tingués continuïtat tot i el desistiment dels promotors. En 
aquest sentit, suggerim que s’addicioni el següent incís: “no obstant això, el Consell 
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Municipal competent per raó de la matèria, per raons d’interès general, podrà acordar 
continuar amb la tramitació de la iniciativa”. 
 
 
 
Article 16. El Codi ètic de les Associacions de Barcelona 
 
Aquest article estableix, literalment: 
 

«Es reconeix la Comissió de seguiment del Codi ètic de les Associacions de 
Barcelona com un instrument associatiu de mediació entre les entitats 
adherides al Codi ètic i entre aquestes entitats i els particulars.» 

 
Per raons de tècnica legislativa, suggerim modificar el títol d'aquest article per tal que 
es correspongui amb el seu objecte, emprant, per exemple, l’expressió “la Comissió de 
seguiment del Codi ètic”. 
 
 
 
Article 18. La gestió cívica d’equipaments i serveis municipals  
 
Per raons de transparència, cal preveure la publicitat en el web municipal de 
l'adjudicació de la gestió cívica, i així ho suggerim. 
 
 
  
Article 20. El Consell de Ciutat 
 
Als efectes del present informe ens interessa destacar l’apartat següent: 
 

»1; 2 [...]. 
 

3. El Consell de Ciutat disposa d’un reglament de funcionament intern que ha de 
ser aprovat pel Plenari del Consell Municipal.» 

 
 
A la vista de l'apartat tercer, es constata que la redacció projectada, a diferència del que 
preveuen les actuals Normes reguladores de la participació ciutadana (article 15.1), no 
contempla que sigui el mateix Consell de Ciutat qui elabori el seu propi Reglament de 
funcionament intern, sens perjudici de l'aprovació pel plenari del Consell Municipal. 
 
Si bé és cert que la nova redacció no impediria, stricto sensu, la iniciativa 
autoreguladora de l'òrgan de participació, el contrast amb la redacció fins ara vigent 
sembla indicar que en la voluntat municipal està la supressió de dita atribució 
d'autoregulació. 
 
De fet, en paral�lel a la tramitació d'aquest nou Reglament de participació ciutadana, 
l'Ajuntament, ha sotmès també a informació pública un nou Reglament intern del 
Consell de Ciutat. Del Preàmbul d'aquest no es desprèn amb claredat quina ha estat la 



 

Pàgina 10 de 11 
 

participació del Consell de Ciutat en l'elaboració del nou text. També es constata alguna 
discrepància entre el nou Reglament intern sotmès a informació pública i el Projecte de 
Reglament de participació ciutadana ara considerat, com per exemple, en matèria de la 
composició de la Comissió permanent. Del text del nou Reglament intern del Consell de 
Ciutat es dedueix (DA 1a) que l'òrgan de participació només retindria la iniciativa per 
iniciar el procediment de modificació del propi reglament intern però no pas la seva 
elaboració. 
 
En definitiva, atès que en el Preàmbul del Reglament de Participació ciutadana no es 
diu res al respecte, resulta difícil per a l'Oficina copsar el sentit últim del canvi. És per 
això que, hem de suggerir que sigui reconsiderada l'oportunitat de privar el Consell de 
Ciutat (i també els consells de districte) de la seva iniciativa d'autoregulació doncs és 
aquesta una atribució que, sens dubte, reforça la posició institucional dels òrgans de 
participació ciutadana, la qual cosa resulta més coherent amb la filosofia que ha 
d'inspirar tota regulació en la matèria. 
 
En coherència amb el que s'acaba d'exposar, suggerim que l'article 25 (atribucions del 
Consell de Ciutat) incorpori específicament la funció d'elaboració del Reglament de 
funcionament intern, corresponent al Plenari del Consell Municipal la seva aprovació. 
 
Aquesta observació és extensiva al que preveuen els articles 26 i 31 del Reglament 
projectat pels consells sectorials. 
 
 
 
Article 23. Règim de funcionament  
 
Aquest és el precepte que, específicament dedica el Reglament al règim de 
funcionament del Consell de Ciutat. Des de la perspectiva de transparència, l’exigència 
de publicitat, en les seves diverses projeccions —publicitat de les sessions; publicació de 
les deliberacions i dels acords adoptats; i accés a la documentació que hagi servit de 
suport— esdevé l’instrument que possibilita el control de la ciutadania sobre el procés 
de presa de decisions i, per tant, constitueix una manifestació del propi principi 
democràtic i del dret de la ciutadania a la participació en els assumptes públics. 
 
Trobem a faltar que el text no faci cap menció a la publicitat i, per tant, suggerim que 
s'hi introdueixi alguna previsió en aquest sentit. 
 
 
 
Article 47. La Comissió d’Empara 
 
Als efectes del present informe ens interessa destacar els apartats següents: 
 

«1. La Comissió d’Empara és l’òrgan col�legiat creat en el si del Consell de Ciutat 
específicament com a garantia dels drets participatius. Tramet els seus 
dictàmens, juntament amb els antecedents, al Síndic o Síndica de Greuges de 
Barcelona als efectes corresponents. 
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»2 [...]. 
 

3. Qualsevol ciutadà o ciutadana o qualsevol associació que consideri que els 
seus drets participatius emanats d’aquest Reglament han estat vulnerats pot 
sol�licitar empara en aquesta Comissió. El temps de resposta no pot ser superior 
a dos mesos, llevat que la naturalesa de l’assumpte exigeixi un termini més 
breu.» 

 
Suggerim que, addicionalment, sigui introduïda la publicitat en internet dels dictàmens 
de la Comissió d'Empara. 
 
 
 
Disposició final primera. Àmbit d’aplicació 
 
Aquest precepte estableix, literalment: 
 

«1. Aquest Reglament no és aplicable als òrgans i els mecanismes de 
participació regulats per una disposició normativa de rang legal o reglamentari.  
 
2. Els òrgans de participació no previstos en aquest Reglament i que tinguin una 
regulació específica aprovada pel Consell Municipal apliquen el present 
Reglament de manera supletòria.» 

 
Advertim que el contingut d'aquesta disposició final primera es limita a preveure regles 
sobre l'àmbit d'aplicació del Reglament i, en conseqüència, no es correspon amb la 
totalitat de qüestions a què fa referència el Preàmbul, en particular pel que fa "les regles 
essencials en la tramitació dels decrets de la Comissió de Govern per aprovar la 
regulació del funcionament del Fitxer General d'Entitats Ciutadanes i del Registre 
Ciutadà." 
 
 
Barcelona, 23 d’abril de 2014 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


