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Exp. 16/2021 
 
 
A la vista dels informes i documentació que obren a l’expedient relatius a la modificació 
del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Barcelona, s’emet el següent: 
 

 
INFORME 

 
 
1. Antecedents 

 
1.1 En data 15 de desembre de 2021, la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció va acordar aprovar inicialment la 
modificació del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i 
sotmetre-la a un període d’informació pública de trenta dies hàbils.  
 

1.2 El termini per a la presentació d’al·legacions va finalitzar el dia 9 de febrer de  
2022 i, de conformitat amb el certificat emès pel Secretari General el dia 16 de 
febrer de 2022, no costa presentada al Registre d’entrada de l’Ajuntament cap 
al·legació a la modificació del reglament.  
 

 
 
2. Consideracions jurídiques 

 
 

2.1. 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 
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.  
 

2.2. El dia 15 de desembre de 2021, la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, en ús de les facultats conferides 
per l’article 12.2b) de la Carta Municipal de Barcelona i l’article 111 del ROM va 
aprovar inicialment la modificació del Reglament d’Honors i Distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona i es va obrir un període d’informació pública de trenta 
dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l’article 112 del ROM.  
 

2.3. Finalitzat el termini d’informació pública, no consten al·legacions presentades a 
la modificació del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Barcelona, d’acord amb el certificat del Secretari General de data 16 de febrer 
de 2022.  
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2.4. L’òrgan competent per a l’aprovació definitiva de la modificació del Reglament de 
d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Barcelona és el Plenari del Consell 
Municipal, en virtut del que disposa l’article 11 de la Carta Municipal de 
Barcelona.  Prèviament, la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció dictaminarà la proposta d’aprovació 
definitiva, de conformitat amb l’article 114 del ROM.  

 
 
 
3. Proposta de resolució 

 
Tenint en compte tot l’exposat, es proposa elevar al Tinent d’Alcaldia la següent 
proposta d’acord: 
 

 
“APROVAR definitivament la modificació del Reglament d’Honors i Distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR la modificació, així com el Text consolidat 
del  Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Barcelona, que s’hi 
insereix com annex, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 
Municipal i al web municipal..” 

 
 
 
 
Barcelona, març 2022 
 
 

Vist i plau 
Cristina Caballero Guzmán       Mª Isabel Fernández Galera 
  
 
 
         
 
Tècnica Superior en Dret       Secretària delegada 
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