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AIN-2018/2131-I 

Assumpte: Informe sobre la proposta de Reglament per a la igualtat de gènere a 
l’Ajuntament de Barcelona que se sotmet a l’aprovació definitiva per part de 
l’òrgan municipal competent. 

Sol·licitant: Secretaria Tècnic-Jurídica de la Gerència de Recursos 

Data:  4 de desembre de 2018 

INFORME 

1. Objecte. 

El present informe té per objecte analitzar l’adequació a dret de les modificacions que es proposa 
incorporar al projecte de Reglament per a la igualtat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona (en 
endavant, el Reglament), que ha estat remesa per la Secretaria Tècnic-Jurídica de la Gerència de 
Recursos i elaborada pel Departament de Transversalitat de Gènere de la Gerència de Recursos, 
per al seu debat i, en el seu cas, aprovació definitiva per part de la Comissió de Presidència, Drets 
de la ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

S’adjunta a la petició d’informe la següent documentació: 

- Informe relatiu al procés participatiu portat a terme durant la tramitació del Reglament, 
anomenat “Informe del procés participatiu. Valoració de les esmenes, aportacions i propostes 
recollides” i elaborat pel Departament de Transversalitat de Gènere de la Gerència de 
Recursos. 

- Informe relatiu a les esmenes presentades pels Grups Municipals al projecte normatiu 
aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció en sessió de 19 de setembre de 2018, emès pel Departament de 
Transversalitat de Gènere de la Gerència de Recursos. 

- Informe tècnic relatiu al Reglament, emès pel Departament de Transversalitat de Gènere de 
la Gerència de Recursos, en el qual s’expliquen les modificacions realitzades en el text 
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normatiu, durant el tràmit d’informació pública, per qüestions tècniques i de millora de 
redactat. 

- Text del Reglament que es proposa sotmetre a aprovació definitiva, amb indicació 
individualitzada de les modificacions efectuades en el text normatiu i que porten causa de les 
al.legacions formulades durant el tràmit d’informació pública, de les millores tècniques i de 
redactat abans esmentades i del resultat del procés participatiu portat a terme al llarg de la 
tramitació del Reglament. 

2. Antecedents.

En data 14 de juny de 2018 es va emetre informe jurídic favorable respecte de la tramitació de la 
proposta inicial del projecte normatiu per part d’aquesta Direcció dels Serveis Jurídics (n/ref: AIN 
2018/1174-I). Posteriorment, en data 14 de setembre de 2018, es va emetre també informe 
favorable per part d’aquesta Direcció a la proposta de Reglament a sotmetre a aprovació inicial 
(AIN-2018/1616-I). Un cop transcorregut el període d’informació pública del Reglament aprovat 
inicialment, es sotmet ara a consideració el text que està previst elevar als òrgans municipals 
competents per a la seva aprovació definitiva.  

Aquest darrer text normatiu inclou, d’acord amb la informació facilitada per l’òrgan gestor, totes 
aquelles modificacions introduïdes com a conseqüència de l’estimació d’algunes de les 
al.legacions presentades durant el tràmit d’informació pública i, així mateix, com a conseqüència 
de les propostes recollides a la finalització del procés participatiu impulsat i portat a terme des de 
la Regidoria de Feminismes i LGTBI, el Departament de Transversalitat de Gènere i el 
Departament de Promoció dels Drets de les Dones i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. 
Igualment, s’hi inclouen modificacions que responen a millores de caràcter tècnic i de redactat.

3. Consideracions jurídiques 

3.1 D’acord amb la informació i els informes tècnics facilitats, les modificacions que es proposa 
introduir al text del Reglament aprovat inicialment s’han originat fonamentalment pels 
següents motius:  

a) Modificacions que provenen de la proposta d’estimació d’algunes de les al.legacions 
formulades durant el tràmit d’informació pública. 

b) Modificacions que provenen de les propostes de millora i de modificació resultants de 
la finalització del procés participatiu impulsat en el marc de la tramitació del Reglament 
i que no es van incloure en el text normatiu aprovat inicialment, degut a que en el 
moment de l’aprovació inicial encara es trobava en curs el referit procés, d’acord amb 
la informació facilitada per l’òrgan gestor.  

c) Modificacions que venen motivades per qüestions tècniques, de millora de redactat i 
d’esmena d’errades detectades en el text normatiu. 

Tenint en compte la diversitat de modificacions, es recomana incorporar a l’expedient una 
versió comparada del text normatiu, en la qual quedin degudament assenyalades –als 
efectes d’una fàcil localització- totes aquelles modificacions que es proposa introduir per a 
l’aprovació definitiva en relació a la versió del projecte normatiu aprovat inicialment.  
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3.2 Un cop analitzades totes les modificacions proposades, es considera que totes elles 
s’adeqüen a l’ordenament jurídic i, per tant, poden ser incorporades en el Reglament sense 
problema. A títol enunciatiu, s’introdueixen modificacions en el Preàmbul, els articles 2, 3, 6, 
9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 24 i 25, i la disposició addicional primera. S’ha de considerar 
suficient, des del punt de vista jurídic, la justificació de les modificacions proposades que 
consta en els informes tècnics i de valoració de les al.legacions sotmesos a consideració, els 
quals es donen aquí per reproduïts als efectes d’evitar reiteracions innecessàries. 

4. Conclusions 

S’informa favorablement el conjunt de modificacions que es proposa incorporar al projecte de 
Reglament per a la igualtat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona a sotmetre a l’aprovació 
definitiva del Consell Municipal, atès que es poden considerar totes elles conformes a 
l’ordenament jurídic. 

      Vist-i-plau 

        
Lletrada Consistorial       Director Àrea Règim Jurídic 




