
  

 

AREA DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ 
Servei de Participació ciutadana 
 
 
DECRET  14043/2019 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió de 28 de març de 2019, aprovà inicialment tant el Pla 
Estratègic de Participació de la Ciutat de Sabadell  així com la derogació inicial del 
Reglament de Consells de Districte, la regulació dels quals s’inclourà al nou Reglament de 
Participació. 
 
Atès que per decret d’alcaldia número 5682/2019 de 28 de maig de 2019 es considerà 
definitivament aprovat el Pla Estratègic de Participació de la Ciutat de Sabadell, 
definitivament derogat el Reglament de Consells de Districte, i s’acordà iniciar el 
procediment per elaborar i aprovar el nou Reglament de Participació en el termini màxim 
de dos anys. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel Cap del Servei de Participació ciutadana, segons el qual és 
voluntat de l’Ajuntament que el model de participació ciutadana sigui fruit del màxim 
consens tècnic, polític i ciutadà per tal de garantir un acord compartit que serveixi per 
establir les bases i una planificació conjunta de la participació al municipi. Per aquest 
motiu, el Pla Estratègic va estar elaborat tenint en compte les aportacions i idees de 
millora fruit d’un procés de participació amb l’equip tècnic, ciutadania i equip polític 
municipal, descrivint el model de participació ciutadana de Sabadell, els eixos estratègics 
de futur, les línies i les actuacions que guiaran les polítiques de participació fins l’horitzó 
2025. 
 
Vist que el mateix informe d’acord amb el previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 
Procediment administratiu Comú, informa sobre els problemes que es pretenen solucionar 
amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i 
les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries, així com també proposa 
que s’iniciï la tramitació per a l’elaboració del nou Reglament de Participació ciutadana. 
 
Vist el que determinen els articles 8 i 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, pel que fa a 
la potestat normativa dels ens locals en els àmbits de les seves competències, mitjançant, 
entre d’altres, l’aprovació d’ordenances 
 
Vist  que l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, estableix que amb caràcter per a l’elaboració del projecte 
o avantprojecte d’una disposició de caràcter general, s’ha de substanciar una consulta 
pública a traves del portal web de l’administració competent en la qual s’ha de recaptar 
l’opinió del subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats 
per al futura norma. 
 
Atès  que el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per 
imperatiu de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient 
de formació del Reglament corresponent i la designació d’una comissió d’estudi 
encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma. 
 
Vist  l’informe jurídic emès per la Cap de la Secció de Suport Jurídic de l’Àrea de 
Feminisme, Benestar animal i Participació. 
 
Es per tot el que procedeix que, com a Tinent d’alcaldessa de la Àrea de Feminisme, 
Benestar animal i Participació, en us de les atribucions delegades en virtut del decret  



  

 

6748/2019 de 25 de juny de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
26 de juliol de 2019. 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Incoar el procediment per a l’aprovació del Reglament de Participació ciutadana. 
 
SEGON.- Disposar que s’efectuï el tràmit de consulta publica establert a l’article 133.1 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques mitjançant la publicació d’un edicte a la pagina web municipal, durant un termini 
de 20 dies hàbils a comptar del següent a la seva publicació. 
 
TERCER.- Disposar que s’emetin els informes preceptius i es realitzin els tràmits 
necessaris. 
 
QUART.- Constituir una Comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte del 
Reglament de Participació. 
 
CINQUÈ.- Nomenar membres de l’esmentada Comissió a les següents persones. 
 
Presidenta:  
 
Sra. Marta Morell Albaladejo, Tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de Feminisme, Benestar 
animal i Participació. 
 
Vocals 
 
Sra. Olga Jimenez Palau, Coordinadora de l’Àrea de Feminisme, Benestar animal i 
Participació. 
 
Sr. Rodrigo Rodríguez Roig, Cap del Servei de Participació ciutadana. 
 
Sr. Melcior Manau Gironès, Cap del Negociat de Participació. 
 
Secretària 
 
Sra. Amelia Ballesteros Charlo, Cap de la Secció de Suport Jurídic de l’Àrea de 
Feminisme, Benestar animal i Participació. 
 
SISÈ.- Determinar que, un cop redactat l’avantprojecte de norma, aquest sigui sotmès a 
l’aprovació inicial del Ple, prèvia la Comissió informativa corresponent. 
 
SETÈ.- Notificar aquests acords als interessats pel seu coneixement. 
 
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest decret conjuntament amb el 
secretari general que en dóna fe i el certifica. 
 
Sabadell, 17 de desembre de 2019 
 
 
 
 
Tinent d’alcaldessa       El Secretari general 
Àrea de Feminisme, Benestar animal i Participació 
 
 


