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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 juny de 2021 es va publicar al Portal de Transparència de l’Ajuntament 
de Barcelona una consulta pública sobre la intenció d’aprovar una modificació del  
Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El termini de consulta va finalitzar el 29 de juny sense que es tingui constància que s’hagi 
presentat cap aportació per part de la ciutadania. 
 
1.2 En data 19 d’octubre de 2021, la Direcció dels Serveis Jurídics va informar 
favorablement la proposta de la modificació del Reglament d’Honors i Distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona i va donar la conformitat per a iniciar els tràmits corresponents 
per a la seva aprovació. 
 

 
 

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 a) que els Reglaments són disposicions de caràcter 
general aprovades pel Consell Municipal. 
 
2.2 El procediment per a l’aprovació de les ordenances i reglaments de l’Ajuntament de 
Barcelona es regula als articles 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal, a l’article 
27.1 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 
impulsar projectes normatius, 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 que inclou anàlisi d’impacte pressupostari i 
fiscal, econòmic i social, normatiu i de gènere; tots ells amb resultat favorable per a la 
tramitació del projecte de reglament proposat. 
 
2.4 Així mateix, queda acreditat en l’expedient que s’ha donat compliment al tràmit de 
participació ciutadana en el procediment d’elaboració de la proposta de reglament, previst a 
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Particle 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les

administracions públiques.

2.4 L'organ competent per a exercir la iniciativa normativa per a laprovació de la

modificació del Reglament d'Honors Distincions de l'Ajuntament de Barcelona és la

Comissió de Govern, en ús de les facultats conferides per larticle 27.1.) de la Carta

Municipal de Barcelona article 109.1.c) del ROM.

2.5 En compliment del que disposa Varticle 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de

transparencia, accés a la informació pública bon govern, les memóries els documents

justificatius de la tramitació del projecte normatiu, així com les successives versions del

reglament que es vagin aprovant, s'hauran de publicar al Portal de Transparencia de

l'Ajuntament de Barcelona o al web municipal.

Proposta de resolució

A la vista dels antecedents informes que obren a l'expedient, es proposa al Tinent

d'Alcaldia competent que elevi a l'Alcaldessa la segúent proposta d'acord per a la seva

aprovació:

"APROVAR el projecte normatiu de la modificació del Reglament d'Honors Distincions de

Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb lestablert a Varticle 108 segúents del

Reglament Orgánic Municipal."

Barcelona, octubre 2021
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