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INFORME: AIN 2022-2619 

Assumpte: APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT PER A L’EQUITAT DE GÈNERE A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Sol·licitant: Secretaria Tècnic jurídica de la Gerència de Recursos 

Lletrada consistorial:  Anna Aguilar Camprubí 

 

I- OBJECTE 

L’objecte del present informe és analitzar l’adequació a dret de la proposta de 
Reglament de modificació del Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de 
Barcelona, aprovat el 21 de desembre de 2018 (BOPB de 24-01-2019), a sotmetre a 
l’aprovació inicial de la Comissió del Plenari del Consell Municipal.  

 

II- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

La Comissió de Govern, en data 27-10-2022, va aprovar el projecte normatiu de la 
modificació del Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona , de 
conformitat amb l'establert a l'article 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM), i previ informe jurídic favorable (ref. AIN 2022-2194). Les modificacions que es 
preveia introduir al Reglament, segons el projecte normatiu aprovat per la Comissió de 
Govern, consistien en desdoblar els informes d’impacte de gènere, entre aquells 
relatius a instruments de planificació urbanística (que serien objecte d’un nou article 9 
bis) i els que no s’hi referissin (article 9); en adaptar les referències al Reglament de 
Participació Ciutadana a l’aprovat el 27-05-2022 (art. 14);  en ampliar l’obligació de la 
composició paritària en els òrgans de direcció dels organismes i entitats incloses dins 
l’àmbit d’aplicació del Reglament (art. 18); i en introduir petites modificacions relatives 
a la composició i el funcionament de la Comissió de Seguiment (art. 25).  

En virtut del previst a l’article 111 del ROM, el grup municipal d’Esquerra Republicana 
va formular esmenes al projecte normatiu aprovat per la Comissió de Govern en data 
27-10-2022. Aquestes esmenes proposaven corregir la citació que es fa en el 
Preàmbul del Reglament de Participació Ciutadana (que encara es refereix al de 
2017); desdoblar l’apartat 3 de l’article 18 (relatiu a la composició paritària en els 
òrgans de direcció dels organismes i entitats municipals) en dos apartats diferents, el 3 
i el 4, i en el canvi de la forma verbal utilitzada, i en suprimir l’apartat 5 d’aquest article 
18 i afegir-hi en canvi un nou apartat, sobre com s’han de produir les designacions 
indirectes en aquests òrgans per part dels grups municipals. Qui subscriu considera 
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que totes aquestes esmenes són conformes a dret i que per tant la seva estimació o 
desestimació resulta una qüestió d’oportunitat i no pas jurídica.  

L’”Informe de resposta a les esmenes presentades pel grup municipal d’Esquerra 

Republicana en relació al projecte normatiu de Reglament de modificació del 

Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona ”, elaborat per la 
Secretaria del Reglament per a l’equitat de gènere de la Direcció de Serveis de 
Gènere i Polítiques del Temps, de data 30-11-2022, proposa incorporar pràcticament 
la totalitat de les esmenes formulades pel grup municipal d’Esquerra Republicana .   

Qui subscriu considera que la proposta de modificació del Reglament per a l’equitat de 
gènere a l’Ajuntament de Barcelona que es deriva de l’esmentat informe de la Direcció 
de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, i que s’adjunta al present, és adequada 
a dret i que, per tant, pot ser elevada a la Comissió del Consell Municipal per a la seva 
aprovació inicial, si s’escau. 

 

III- ÒRGAN COMPETENT 

L’òrgan competent per a l’aprovació de l’acord és la Comissió de l Plenari del Consell 
Municipal. 

 

IV- CONCLUSIONS 

Primera.- S’INFORMA FAVORABLMENT la proposta adjunta de Reglament de 
modificació del Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, la 
qual pot ser elevada per a la seva aprovació inicial, si s’escau. 

Segona.- L’òrgan competent per a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament 
és la Comissió del Plenari del Consell Municipal. 

 

Vist i plau 

 

                                                                                                 
Anna Aguilar Camprubí                                             Joan-Anton Rodríguez Franco 
  Lletrada consistorial                                            Director de l’Àrea de Règim Jurídic 
 

Annex: Proposta de modif icació del Reglament a sotmetre a l’aprovació inicial de la Comissió del Consell 
Municipal. 
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