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Exp. 22/2022 
 
A la vista dels informes i documentació que obren a l’expedient relatius a l’aprovació del 
Decret de Comissió de Govern pel qual es regulen les activitats administratives 
automatitzades municipals, 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. 
- Memòria d’avaluació de l’impacte normatiu.  
- Informe d’Impacte de Gènere (resultat: no pertinent).  
- Informe favorable de la Direcció de Serveis jurídics.  

 
 

2. Consideracions jurídiques 
 
 

2.1 L’article 26 de la Carta Municipal de Barcelona (CMB) regula la potestat normativa 
municipal i estableix en l’ apartat 2 c) que la Comissió de Govern pot mitjançant 
Decrets de Comissió de Govern aprovar disposicions de caràcter general aprovades, 
en l'àmbit de les seves competències per a l'ordenació i el funcionament de 
l'administració. 
 
2.2 El procediment per a l’aprovació de Decrets de l’Ajuntament de Barcelona es 
regula 26 de la CMB i a les Directrius per a l’elaboració de les normes municipals 
aprovades per Comissió de Govern de 15 d’abril de 2015. 
 
D’acord amb aquests articles, la Comissió de Govern té atribuïda la iniciativa 
normativa per l’aprovació dels Decrets de la Comissió de Govern, els quals s’hauran 
d’acompanyar dels informes jurídics, tècnics i econòmics necessaris perquè puguin 
continuar la seva tramitació.  
 
2.3 Consten a l’expedient els següents documents: informe jurídic; memòria general 
sobre la necessitat d’aprovar aquesta disposició i la seva adequació als fins que 
persegueix; memòria d’avaluació de l’impacte normatiu, tots ells amb resultat 
favorable per a la tramitació del projecte del Decret proposat. També s’incorpora 
informe d’impacte de gènere amb el resultat de no pertinent. 
 
2.4 L’òrgan competent per a exercir la iniciativa normativa per a l’aprovació dels 
Decrets de Comissió de Govern és la Comissió de Govern, en ús de les facultats 
conferides per l’article 26 de la Carta Municipal de Barcelona. 
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2.5 En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les memòries i els 
documents justificatius de la tramitació del Decret, així com les successives versions 
del Decret que es vagin aprovant, s’hauran de publicar al Portal de Transparència de 
l’Ajuntament de Barcelona o al web municipal.  

 
 
 
3. Proposta de Acord 

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

 
“APROVAR inicialment el Decret de Comissió de Govern pel qual es regulen les 
actuacions administratives automatitzades municipals; SOTMETRE’L a informació 
pública durant el termini de trenta dies; TENIR-LO per aprovat definitivament en cas 
que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al•legacions; PUBLICAR-LO 
al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal o al web municipal” 

 
 
 
 
Barcelona, juny de 2022 
 
 
 

Vist i plau,  
 
La Tècnica Superior en Dret     La Secretària delegada 
 
 
 
 
         
Laie Font Vilalta      Mª Isabel Fernández Galera 
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