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Exp. 20220329 
Reglament del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona 
 
 
A  la  vista  dels  informes  i  documentació  que  obren  a  l’expedient  relatius  al  Reglament  del 
Consell Municipal de l’Esport de Barcelona, s’emet el següent: 
 

 
INFORME 

 
 
1. Antecedents 
 
1.1. De  conformitat  amb  el  que  disposen  les  Directrius  per  a  l’elaboració  de  les 

normes municipals aprovades per la Comissió de Govern de 15 d’abril de 2015, 
consten a l’expedient els següents informes:  
 
- Memòria  general  que  inclou  la  memòria  d’avaluació  de  l’impacte  normatiu,  anàlisi 

d’impacte pressupostari i fiscal, econòmic i social de data 26 de setembre de 2022.  
- Informe d’Impacte de Gènere de data 10 de desembre de 2020.  
- Informe favorable de la Direcció de Serveis jurídics de data 11 d’octubre de 

2022.  
 
1.2. Així mateix, obra a l’expedient un Certificat de emès pel Secretari General que, 

durant el període de deu dies hàbils de consulta prèvia sobre l’avantprojecte de 
Reglament del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona, no costa presentada 
cap proposta o suggeriment.  
 

1.3. En data 1 de desembre de 2022, la Comissió de Govern va aprovar el projecte 
normatiu del Reglament del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona, i es va 
obrir  un  període  de  quinze  dies  perquè  els  grups  municipals  presentessin 
esmenes.  
 

1.4. Que no hi han hagut esmenes per part dels grups municipals.  
 
 

2. Consideracions jurídiques 
 

2.1. D’acord  amb  el  que  disposen  els  articles  16  a),  26.2.a)  i  27.1.  c)  de  la  Carta 
Municipal de Barcelona i l’article 109 del Reglament Orgànic  Municipal  (ROM), la 
Comissió  de  Govern  té  atribuïda  la  iniciativa  normativa  per  impulsar  projectes 
normatius d’ordenances i reglaments.  
 

2.2. El procediment per l’aprovació inicial del projecte normatiu es troba regulat als 
articles 111 i següents del ROM, els quals estableixen que l’òrgan competent per 
l’aprovació  inicial  del  projecte  normatiu  és  la  Comissió  de  Plenari  que  sigui 
competent per raó de la matèria. Així mateix, l’article 112 estableix que, en cas 
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que  el  projecte  normatiu  sigui  aprovat  inicialment,  s’haurà  de  sotmetre  a  un 
període d’informació pública de com a mínim trenta dies hàbils per a la 
presentació d’al·legacions.  

 
2.3. L’òrgan competent per a l’aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal 

de l’Esport de Barcelona, en relació a Esports és la Comissió de Drets Socials, 
en  ús  de  les  facultats  conferides  per  l’article  12.2b)  de  la  Carta  Municipal  de 
Barcelona i l’article 111 del ROM.  

 
 
3. Proposta de resolució 

 
A  la  vista  dels  antecedents  i  informes  que  obren  a  l’expedient,  es  proposa  a  la  Tercera 
Tinent  d’Alcaldia  que  elevi  a  la  Comissió  del  Consell  Municipal  competent,  la  següent 
proposta d’acord per a la seva aprovació: 
 

 
“APROVAR  inicialment  el  Reglament  del  Consell  Municipal  de  l’Esport  de  Barcelona, 
SOTMETRE’L a informació pública per un període de 30 dies, a comptar des del següent al 
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 

 
 
 
 
Barcelona, febrer 2023 
 
 
 
 
 
Manel Gómez València 
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