INFORME 2018 DE LA COMISSIÓ D’EMPARA DEL REGLAMENT DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
La Comissió d’Empara del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Barcelona, reunida el 9 d’abril de 2019,
A)

FA CONSTAR QUE:

Primer.- La Comissió d’Empara, formada per sis membres nomenats per Decret
d’Alcaldia del dia 5 d’abril de 2018, es va constituir el 19 d’abril de 2018. En formen
part:
a) A proposta del Plenari del Consell Municipal
a. Sra. Carme Panchón Iglesias
b. Sr. Jordi Giró Castañer
b) A proposta de la Comissió de Govern:
a. Sra. Teresa Puig i Gallach
b. Sr. David Bondia i Garcia
c) A proposta del Consell de Ciutat:
a. Sr. Enric Canet i Capeta
d) A proposta de la Sindicatura de Greuges:
a. Sra. Imma Miret Nicolazzi.
En la reunió de constitució es va proposar la Sra. Carme Panchón Iglesias com a
Presidenta de la Comissió –que fou nomenada per decret d’alcaldia de 25 de maig de
2018- i es va acordar que David Bondia faria les funcions de secretari d’actes.
Segon.- La Comissió d’Empara s’ha reunit en tres ocasions, els dies 19 i 24 d’abril i el
dia 30 de maig de 2018, a les sales de reunions de l’Edifici Nou de l’Ajuntament de
Barcelona.
En la primera reunió, el 19 d’abril, es va prendre en consideració una queixa rebuda,
mitjançant escrit registrat en data 16 d’abril de 2018, per considerar que s’havien
vulnerat els drets de participació emanats del Reglament a la vista del resultat obtingut
en la votació del Ple del Consell Municipal celebrat el 10 d’abril de 2018 en què es va
sotmetre a votació dues consultes d’iniciativa ciutadana. La Comissió va acordar
estimar la queixa i encarregar a David Bondia Garcia l’elaboració d’un informe de
resposta.
En la segona reunió, el 24 d’abril de 2018, es va adoptar per consens de tots els
membres de la Comissió l’informe sobre la queixa rebuda per vulneració dels drets de
participació en relació a la votació de dues consultes d’iniciativa ciutadana. Aquell
mateix dia, els membres de la Comissió van donar compte de la seva constitució al
plenari del Consell de Ciutat.
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En la tercera reunió, el 30 de maig de 2018, es va valorar la resposta que havia tingut
el citat informe a la Comissió permanent del Consell de Ciutat, on va ser presentat per
Enric Canet i David Bondia el 23 de maig anterior, i es va constatar que no s’havia rebut
cap resposta des del Consell Municipal en relació a les recomanacions fetes a
l’informe. Es va acordar demanar una resposta a l’Alcaldessa de Barcelona com a
presidenta del Ple del Consell Municipal i sol·licitar-li una reunió amb la Presidenta de
la Comissió, en la que també hi participés la vicepresidència del Consell de Ciutat.
Finalment, aquesta reunió es va produir el dia 26 d’octubre.
Tercer.- La Comissió d’Empara ha aprovat dos informes.
El primer, en resposta a una queixa rebuda i adoptat el 24 d’abril de 2018, considerava
que la votació del plenari del 10 d’abril -en què es va sotmetre a votació dues
consultes d’iniciativa ciutadana- no tenia efectes en la mesura que no s’havia justificat
el vot en contra a les dues consultes d’iniciativa ciutadana. En aquest informe es
recomanava mantenir la validesa del Ple Municipal celebrat corregint el recompte de
vots afirmatius, negatiu, no vàlids i l’abstenció, en la mesura que es van produir vots
en contra sense fonamentació en la falta d’adequació a l’ordenament jurídic. L’informe
es pot consultar en aquest enllaç.
El segon, de caràcter preceptiu i adoptat el 2 d’octubre de 2018, va resoldre informar
favorablement la tramitació dels dos recursos de reposició presentats contra l’acord
del Plenari del Consell Municipal de 10 d’abril i recomanar que ambdós seguissin el seu
iter processal. L’informe es pot consultar en aquest enllaç:
La Comissió va valorar la possibilitat d’elaborar informes d’ofici però no es va
considerar oportú durant els darrers mesos del mandat municipal.
Quart.- La Comissió d’Empara no ha rebut altres queixes ni peticions durant aquest
primer any de funcionament, ni a través d’instàncies presentades al registre general ni
a través del tràmit específic creat al portal de tràmits de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Barcelona.
Cinquè.- La Comissió d’Empara ha publicat les ordres del dia i les actes de les seves
reunions, així com els informes adoptats a l’espai web de la plataforma Decidim
Barcelona per al seu coneixement general.

B) RECOMANA QUE:
Primer.- La Comissió de Govern i el Consell de Ciutat promoguin el coneixement del
Reglament de Participació Ciutadana entre els grups municipals de l’Ajuntament,
també a cada un dels districtes de la ciutat.
Segon.- La Regidoria de Participació i Districtes i la Direcció de Democràcia Activa i
Descentralització impulsin una campanya per donar a conèixer el Reglament de
Participació Ciutadana entre les entitats i la ciutadania, incloent presentacions a les
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entitats, i ofereixin de forma regular formació interna sobre el Reglament de
Participació Ciutadana al personal de les diferents àrees i districtes de l’Ajuntament
Tercer.- La Comissió de Govern, el Consell Municipal i el Consell de Ciutat prenguin les
mesures adients per a donar major difusió a l’existència de la Comissió d’Empara com
a garant dels drets emanats del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
de Barcelona.
Quart.- Tots els òrgans de participació de l’Ajuntament de Barcelona siguin informats
de les funcions de la Comissió i tinguin coneixement del procediment per sol·licitar la
seva opinió en relació amb la interpretació de la normativa aplicable a les institucions
de participació ciutadana municipals.
Cinquè.- Es posi en marxa el procés per renovar la Comissió d’Empara l’any 2020, tot i
no haver exhaurit el mandat de quatre anys des del seu nomenament, per adaptar-se a
allò establert en l’article 114.8 del Reglament, que indica que s’ha de renovar “el
primer any posterior a les eleccions municipals”.

Informe adoptat per consens de tots els membres de la Comissió d’Empara del
Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona

Carme Panchón Iglesias
Presidenta

David Bondia i Garcia
Secretari

Teresa Puig i Gallach

Jordi Giró Castañer

Enric Canet i Capeta

Imma Miret Nicolazzi
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