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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 200-00007/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 18 de juny de 2014, ha nomenat la ponència que 
ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya (tram. 200-00007/10) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i con-
cordants del Reglament del Parlament. La Ponència és 
integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Albert Batalla i Siscart 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Marc Sanglas i Alcantarilla

Grup Parlamentari Socialista
Núria Parlon Gil

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Manuel Reyes López

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Marta Ribas Frias

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carina Mejías Sánchez

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Esmenes a l’articulat
Reg. 71317, 71357, 71359, 71377, 71378, 

71382 i 71384 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 25.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 71317)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 107 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram 200-00007/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’exposició de motius 

La reforma del règim local a Catalunya és una qüestió 
pendent des de fa anys i ha esdevingut absolutament 
necessària després de l’aprovació del nostre Estatut. 
L’objectiu principal d’aquesta Llei és realitzar una re-
forma legislativa que prevegi i reguli, dins d’un siste-
ma integrat, les bases del règim jurídic dels governs 
locals catalans, per tal de desenvolupar el marc gene-
ral del títol II capítol VI i l’article 160 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, la Llei de Bases de Regim local 
i l’art.149.1.18 de la Constitució Espanyola així com la 
Carta Europea de l’Autonomia local que doten i esta-
bleixen les limitacions de les competències en el marc 
regulatori de les entitats locals.

L’exercici de les competències autonòmiques en matè-
ria de regim local ha d’ajustar-se necessàriament, a la 
competència que sobre les bases de la mateixa corres-
ponen a l’Estat art. 149.1.18 c) i pel que la regulació 
estatutària ha d’entendre’s en principi, sense perjudici 
de les relacions que l’Estat pot legítimament establir 
amb tots els ens locals.

A més, avui ens trobem en un context econòmic i so-
cial marcat per la necessitat de simplificar les estruc-
tures administratives, eliminar duplicitats d’actuació 
i garantir l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat 
financera, al mateix temps que cal garantir que les ac-
tivitats i els serveis públics es presten a la ciutadania 
amb qualitat a tot el territori de Catalunya, indepen-
dentment de la grandària del municipi des d’on es ges-
tionen. La implantació d’aquest sistema eficient per-
metrà, a més, desenvolupar l’Administració local amb 
majors garanties de viabilitat i eficiència.
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

A l’exposició de motius 

Els principis d’estabilitat pressupostària i de sostenibi-
litat financera han estat elevats a rang constitucional i 
es troben directament vinculats a la política de la Unió 
Europea, de manera que afecten tot el conjunt de les 
administracions. Aquesta Llei pretén, com no podia 
ser d’altra manera, harmonitzar aquests principis amb 
el d’autonomia local, per tal de garantir que les funci-
ons de les diferents entitats locals es desenvoluparan 
amb ple respecte a les noves exigències de la sòlida 
base fixada pels tractats i el bloc normatiu constitucio-
nal. per la Llei de Bases de Regim local, la Constitució 
Espanyola així com la Carta Europea de l’Autonomia 
local.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

A l’exposició de motius 

El govern local a Catalunya es caracteritza per una di-
versitat important d’estructures. L’Estatut garanteix 
l’existència dels municipis, de les vegueries i de les co-
marques, però també preveu la possibilitat d’altres ens 
locals com són: les àrees metropolitanes, les entitats 
municipals descentralitzades, la flexibilitat en les orga-
nitzacions supramunicipals, els ens de base associativa 
municipal i altres estructures de cooperació.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

A l’exposició de motius 

Pel que fa a les estructures locals, la Llei prioritza el 
paper del municipi com a administració més propera a 
la ciutadania i com a institució local bàsica. I en l’àm-
bit supramunicipal es produeix l’adaptació necessària 
entre les vegueries, com a nivell bàsic d’organització 
territorial, i les comarques que s’han de caracteritzar 
com a àmbit de prestació o gestió comuna dels serveis 
municipals. La segona mesura important que s’adop-
ta en aquest àmbit estructural és l’establiment d’unes 
condicions més estrictes pel que fa a la creació de no-
ves estructures municipals i el manteniment de manco-
munitats i altres formes de gestió conjunta de serveis 
locals, que passen a tenir un caràcter clarament subsi-
diari i més excepcional que el que han tingut fins ara.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’exposició de motius 

Amb relació a les competències locals, la Llei introdu-
eix un sistema general i interrelacionat. Sens perjudici 
del reconeixement de les competències pròpies i espe-
cífiques de cada nivell, aquest sistema ha de permetre 
al legislador sectorial i als mateixos ens locals, atribu-
ir o exercir, respectivament, aquestes competències de 
la forma més idònia i coherent, d’acord amb els princi-
pis d’estabilitat i sostenibilitat financera, i d’eficiència 
i de cooperació interadministrativa, d’acord amb la 
Llei de Bases de Règim Local. Al mateix temps, s’eli-
minen duplicitats i es garanteix que la prestació es du 
a terme amb unes condicions mínimes de qualitat per 
al conjunt dels ciutadans.

6 Esmena núm. 6
De supressió 
GP de Ciutadans

A l’exposició de motius

Davant de la transferència general d’atribucions de 
competències municipals en l’àmbit supramunicipal, la 
singularitat de les comarques és una oportunitat per si-
tuar en l’àmbit local la solució de l’exercici comú dels 
serveis municipals que permeti garantir la seva sosteni-
bilitat i prestació, d’acord amb uns estàndards mínims 
de qualitat. Aquesta funció és la que marca clarament el 
sentit institucional de la comarca i que obliga també, en 
coherència, a modificar la seva legitimació de manera 
que el govern comarcal passi a ser exercit directament i 
de forma comuna pels mateixos municipis, mitjançant 
la conversió del consell d’alcaldes en el principal òrgan 
representatiu de la comarca. La comarca esdevé el prin-
cipal ens de gestió comuna de serveis municipals, de 
caire eminentment tècnic, i dirigit pels mateixos alcal-
des. El nombre de comarques de Catalunya no s’altera, 
ja que es manté l’estructura territorial d’aquestes. El fu-
tur desenvolupament d’aquesta Llei de governs locals 
sí que derivarà, pel que fa a la comarca del Barcelonès, 
en la supressió del seu consell comarcal per tal d’inte-
grar-se en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i pel que 
fa a les comarques del Baix Llobregat, del Maresme i 
del Vallès Occidental, en la modificació dels consell 
comarcals respectius, però aquestes comarques man-
tenen les seves identitats i territorialitats. Amb aquesta 
important novetat s’alleugereix de forma molt substan-
cial el nombre de càrrecs públics, i es prima l’interès 
local per sobre de qualsevol interès polític.
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7 Esmena núm. 7
De supressió 
GP de Ciutadans

A l’exposició de motius

Per la seva banda, la vegueria ha de complir, per la seva 
naturalesa i característiques institucionals, una doble 
funció com a ens local i com a àmbit de prestació dels 
serveis territorials de la Generalitat. Com a ens local, 
les vegueries han de complir en darrera instància una 
funció de garantia dels serveis municipals amb l’exerci-
ci de les seves funcions de cooperació i assistència, du-
tes a terme de manera coordinada amb les comarques. 
També han de ser les administracions locals destina-
tàries de competències pròpies atribuïdes per les lleis 
sectorials, quan es tracti d’atribucions que, per la se-
va naturalesa o característiques, sigui convenient assig-
nar-les a aquest nivell supramunicipal.

Amb relació als serveis que la Generalitat presta en 
el territori, la vegueria no pot ser considerada només 
com un àmbit territorial d’organització desconcentrada 
d’aquests serveis. L’existència dels consells de vegue-
ria com a institucions de govern local ha de ser també 
aprofitada perquè la Generalitat pugui descentralitzar 
part de les seves funcions territorials, de manera que el 
els consells de vegueria n’assumeixin l’exercici. Aques-
ta opció a favor de la gestió ordinària per part de les 
vegueries de funcions executives de l’Administració de 
la Generalitat, pot contribuir així a una racionalització 
i simplificació important de l’organització perifèrica de 
la Generalitat.

8 Esmena núm. 8
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

A l’exposició de motius

Aquesta Llei no té la vocació de substituir íntegrament 
tota la legislació vigent en matèria local de Catalunya. 
Per aquest motiu, no s’ha volgut seguir en aquest cas 
la tècnica de la reforma parcial de les lleis municipal i 
de règim local, d’organització comarcal i de vegueries, 
perquè això li faria perdre coherència i força en el seu 
sentit, contingut i claredat. Aquesta llei s’integrarà en 
un codi de legislació vigent en matèria local a Cata-
lunya. La necessària clarificació i consolidació de la 
normativa local afectada per aquesta Llei es pot asso-
lir per la via d’una reforma del dret local vigent que in-
tegri i harmonitzi totes les disposicions legals vigents 
en matèria local, un cop aprovada aquesta Llei. Aques-
ta solució també té l’avantatge d’incloure en un text 
únic les diverses lleis que actualment regulen l’orga-
nització territorial i el règim local de Catalunya, amb 
la intenció que es configuri com un codi de dret local 
de Catalunya.

9 Esmena núm. 9
De supressió 
GP de Ciutadans

A l’exposició de motius

En tot cas, per raó de la matèria que regula, aquesta 
Llei té la condició de llei de desenvolupament de l’Esta-
tut, d’acord amb els articles 2.3 i 62.2 de l’Estatut.

10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 1

1. Aquesta Llei té per objecte regular el sistema de go-
vern local de Catalunya, les competències locals i les 
seves diferents modalitats d’exercici, així com les re-
lacions que es poden establir entre els diferents nivells 
de govern local i entre aquests i la Generalitat, mitjan-
çant la fixació d’un marc comú dels diferents governs 
locals, en desenvolupament del capítol VI del títol II 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Llei de Ba-
ses de Regim local, la Constitució Espanyola i la Carta 
Europea de l’Autonomia local.

11 Esmena núm. 11

De supressió 
GP de Ciutadans

A l’article 2.1

2.1. El principi d’autonomia local garanteix als ens lo-
cals territorials el dret i la capacitat efectiva per orde-
nar i gestionar els assumptes públics de la seva compe-
tència en el marc de la llei, sota la seva responsabilitat 
i en benefici dels seus habitants, d’acord amb la Cons-
titució espanyola, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
la Carta europea de l’autonomia local, la legislació bà-
sica i la legislació local de Catalunya.

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 3 del projecte de llei.

13 Esmena núm. 13
De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 4.1, que resta redactat de la següent ma-
nera:

4.1. D’acord amb el principi de diferenciació que es-
tableix l’art. 88 EAC, aquesta llei haurà de respectar 
en allò que afecti al règim jurídic, orgànic, funcional, 
competencial i financer dels municipis, les diferents 
característiques demogràfiques, geogràfiques, funcio-
nals, organitzatives, de dimensió i de capacitat de ges-
tió que tenen.
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14 Esmena núm. 14
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 4.2 del projecte de llei.

15 Esmena núm. 15
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 6.2 del projecte de llei.

16 Esmena núm. 16
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 7.2 del projecte de llei.

17 Esmena núm. 17
De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 9, que resta redactat de la següent manera:

9. D’acord amb el principi de descentralització reco-
negut en l’art. 103 de la CE i 71.5 de l’EAC les ad-
ministracions destinatàries podran prendre decisions 
sobre el seu nou àmbit d’actuació. El principi de des-
centralització no implica la pèrdua de la titularitat de 
les competències transferides.

18 Esmena núm. 18
De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 10, que resta redactat de la següent ma-
nera:

10. Els ens locals s’han d’ajustar a les disposicions de 
la Llei de transparència en tot allò que sigui d’aplica-
ció pel que fa a establir un nou sistema de relacions 
amb els ciutadans i l’administració publica, fonamen-
tat en el coneixement de l’activitat publica, la incen-
tivació de la participació ciutadana, la millora en la 
qualitat de la gestió administrativa, i la garantia de 
rendiment de comptes i de la responsabilitat en la ges-
tió publica.

19 Esmena núm. 19
De supressió 
GP de Ciutadans

A l’article 12

12. Els municipis i les vegueries són els ens locals bà-
sics en què s’estructura l’organització territorial de Ca-
talunya i gaudeixen d’autonomia per a la gestió dels 
interessos respectius.

20 Esmena núm. 20
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 13 del projecte de llei.

21 Esmena núm. 21

D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 14

Tenen també la condició d’ens locals de Catalunya: 

a) Les Comarques o altres entitats que agrupin diver-
sos Municipis, de conformitat amb l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya i la Llei de Bases de Règim local.

b) les àrees metropolitanes

c) les mancomunitats de municipis

d) les entitats municipals descentralitzades

22 Esmena núm. 22
De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 15.1, que resta redactat de la següent ma-
nera:

15.1. Els ens locals de Catalunya es regeixen pel que 
disposa aquesta llei i pel que disposa la Llei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Règim Local i 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

23 Esmena núm. 23
De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 15.4, que resta redactat de la següent ma-
nera: 

15.4. El municipi de Barcelona es regirà pel règim es-
pecial que estableix la Llei 22/1998, de 30 de desem-
bre, de la Carta Municipal de Barcelona.

24 Esmena núm. 24
De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 16, que resta redactat de la següent ma-
nera: 

16.1. Els municipis tenen potestat normativa, com a ex-
pressió del principi democràtic en què es fonamenten, 
en l’àmbit de les seves competències.

16.2. Mitjançant normes de caràcter reglamentari re-
gulen les matèries de competència local i altres àmbits 
sobre els quals es projecta la seva autonomia, d’acord 
amb les lleis i les normes d’organització i funciona-
ment respectives.
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25 Esmena núm. 25
De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 17.1, que resta redactat de la següent ma-
nera:

El Municipi exercirà en tot cas com a competències 
pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les 
Comunitats Autònomes, en les següents matèries: 

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i discipli-
na urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni his-
tòric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció 
pública amb criteris de sostenibilitat financera. Con-
servació i rehabilitació de l’edificació.

b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins 
públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció 
contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèri-
ca a les zones urbanes.

c) Proveïment d’aigua potable a domicili i evacuació i 
tractament d’aigües residuals.

d) Infraestructura viària i altres equipaments de la se-
va titularitat.

e) Avaluació i informació de situacions de necessitat 
social i l’atenció immediata a persones en situació o 
risc d’exclusió social.

f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció 
d’incendis.

g) Tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat. Trans-
port col·lectiu urbà.

h) Informació i promoció de l’activitat turística d’inte-
rès i àmbit local.

i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambu-
lant.

j) Protecció de la salubritat pública.

k) Cementiris i activitats funeràries.

l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i 
d’ocupació del temps lliure.

m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.

n) Participar en la vigilància del compliment de l’es-
colaritat obligatòria i cooperar amb les Administraci-
ons educatives corresponents en l’obtenció dels solars 
necessaris per a la construcció de nous centres do-
cents. La conservació, manteniment i vigilància dels 
edificis de titularitat local destinats a centres públics 
d’educació infantil, d’educació primària o d’educació 
especial.

o) Promoció en el seu terme municipal de la participa-
ció dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tec-
nologies de la informació i les comunicacions.

p) La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats 
i usos que es porten a terme a les platges als rius als 
llacs i la muntanya.

26 Esmena núm. 26
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou apartat a l’article 17

17.6. La Llei determinarà la competència municipal 
pròpia que es tracti, garantint que no es produeix una 
atribució simultània de la mateixa competència a una 
altra Administració Pública.

27 Esmena núm. 27
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

A l’article 18.2

18.2 2. Poden ser titulars de competències pròpies els 
municipis i les vegueries les entitats supramunicipals 
en els termes previstos en el títol II d’aquesta Llei. 
També ho poden ser les àrees metropolitanes en els 
termes establerts per la llei de creació respectiva.

28 Esmena núm. 28
De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 20.1, que resta redactat de la següent ma-
nera:

20.1. La Generalitat de Catalunya podrà delegar en els 
Municipis l’exercici de les seves competències sempre 
que no excedeixi de l’àmbit territorial de l’ens a què es 
delegui. La delegació haurà de millorar l’eficiència de 
la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats ad-
ministratives i ser conforme amb la legislació d’estabi-
litat pressupostària i sostenibilitat financera.

29 Esmena núm. 29
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 20.5 del projecte de llei.

30 Esmena núm. 30
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 21 del projecte de llei.

31 Esmena núm. 31

De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 22 del projecte de llei.
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32 Esmena núm. 32
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeixen els apartats i i k de l’article 27.1 del 
projecte de llei.

33 Esmena núm. 33
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 31 del projecte de llei.

34 Esmena núm. 34
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 32 del projecte de llei.

35 Esmena núm. 35
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 33 del projecte de llei.

36 Esmena núm. 36
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 34 del projecte de llei.

37 Esmena núm. 37
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 35.2 del projecte de llei.

38 Esmena núm. 38
De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 36, que resta redactat de la següent manera: 

36. La prestació dels serveis mínims obligatoris en el 
supòsit previst a l’article 35 correspondrà preferent-
ment a l’entitat supramunicipal que correspongui i en 
el seu cas a l’àrea metropolitana, llevat dels casos que 
els principis d’eficiència i sostenibilitat financera justi-
fiquin la seva atribució a les diputacions.

39 Esmena núm. 39
De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 37.1, que resta redactat de la següent ma-
nera:

37.1. Els municipis han de sotmetre a avaluació el con-
junt dels seus serveis, d’acord amb els principis que 
recull la llei de transparència, així com per determinar 
el compliment dels principis d’estabilitat pressupostà-
ria i sostenibilitat financera, racionalitat i no duplici-
tat d’actuacions i suficiència financera.

40 Esmena núm. 40
De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 37.3, que resta redactat de la següent ma-
nera:

37.3.1. Els ens locals han de garantir que els serveis en 
que tenen competència es presten en unes condicions 
mínimes i raonables de qualitat.

37.3.2. Els usuaris dels serveis públics tenen dret a ser 
consultats periòdicament sobre el grau de satisfacció 
pel que fa a la prestació dels serveis públics i les activi-
tats gestionades per l’ens local.

41 Esmena núm. 41

D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 44.1.e 

44.1.e) L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones 
en el seu àmbit, àmbit que inclou la senyalització via-
ria i l’aprovació de l’estudi de mobilitat.

42 Esmena núm. 42
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 44.1.g 

44.1.g) les activitats i equipaments socials, culturals i 
esportius dins l’àmbit territorial de l’EMD directament 
vinculats a l’entitat

43 Esmena núm. 43
D’addició 
GP de Ciutadans

De tres apartats a l’article 44.1

l) la concessió de guals i entrades de vehicles a traves 
de les voreres.

m) Les noves numeracions i canvis de nom o numera-
ció de carrers i altres espais públics.

n) la funció de control sobre solars i sobre façanes o 
edificacions en mal estat.

44 Esmena núm. 44
De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 46, que resta redactat de la següent manera: 

46. La divisió comarcal de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa Estatut d’autonomia de Catalunya i l’arti-
cle 42 de la LRBL, determina que es podran crear al 
seu territori comarques o altres entitats que agrupin 
diversos municipis, que les seves característiques de-
terminin interessos comuns precisats d’una gestió prò-
pia o demandin la prestació de serveis.
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45 Esmena núm. 45
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 51 del projecte de llei.

46 Esmena núm. 46
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 53.1

53.1. La comarca pot gestionar de forma comuna per a 
tots o per a alguns dels seus municipis, qualsevol ac-
tivitat o servei de competència municipal que aquells 
els hagin delegat.

47 Esmena núm. 47
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 53.2 del projecte de llei.

48 Esmena núm. 48
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 55.1

55.1. Sens perjudici del que disposa l’article 30 
d’aquesta Llei, la comarca prestarà els serveis mínims 
de recollida de residus, d’abastament domiciliari d’ai-
gua potable, de neteja viària i de control d’aliments i 
begudes dels municipis, i en el seu cas de les entitats 
municipals descentralitzades, de menys de 1.000 habi-
tants que els hagin delegat la gestió.

49 Esmena núm. 49
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 55.2

55.2. La comarca podrà també prestar altres serveis 
mínims dels municipis que la integren sempre que els 
hagin delegat les seves competències.

50 Esmena núm. 50
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

A l’article 55.3

55.3. La comarca ha d’establir els procediments neces-
saris perquè els municipis afectats puguin participar 
participin directament en la presa de decisions sobre 
la gestió dels serveis per la comarca i en el seguiment 
d’aquesta gestió.

51 Esmena núm. 51

De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix la Secció 3ª del Capítol III del Títol III, 
relativa als òrgans de govern comarcals (articles 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62 i 63).

52 Esmena núm. 52
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix el Capítol IV del Títol III, relatiu a les 
vegueries (articles 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 i 72).

53 Esmena núm. 53
De supressió 
GP de Ciutadans

A l’article 73.1.a

73.1. Els municipis poden associar-se en mancomuni-
tats de municipis per establir, gestionar o executar en 
comú obres i serveis determinats de la seva competèn-
cia, sempre que concorrin els requisits següents: 

a) que els serveis no puguin ser gestionats per les co-
marques o les vegueries, d’acord amb el que preveu 
aquesta Llei

54 Esmena núm. 54
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 73.2 del projecte de llei.

55 Esmena núm. 55
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 74.2 

74.2. La memòria ha de ser informada per la comarca 
o comarques o, si s’escau, per les àrees metropolita-
nes que corresponguin, i ha de ser tramesa, juntament 
amb els informes emesos, al departament de la Ge-
neralitat competent en matèria de règim local perquè 
formuli les observacions de legalitat i els suggeriments 
i les propostes que consideri convenients.

56 Esmena núm. 56
De supressió 
GP de Ciutadans

A l’article 74.3

74.3. El departament de la Generalitat competent en 
matèria de règim local verificarà el compliment dels 
requisits necessaris per crear la mancomunitat i ela-
borarà el corresponent informe preceptiu i vinculant.
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57 Esmena núm. 57
De supressió 
GP de Ciutadans

A l’article 77.2

77.2. La cooperació interadministrativa serà de caràc-
ter voluntari, llevat dels casos en què la Llei la configu-
ra com un mandat específic en relació amb l’Adminis-
tració de la Generalitat o un ens supramunicipal.

58 Esmena núm. 58
De supressió 
GP de Ciutadans

A l’article 77.3

El sistema ordinari de cooperació interadministrativa 
voluntària és el conveni entre les administracions in-
teressades. La cooperació interadministrativa mitjan-
çant consorci es podrà establir quan la seva finalitat no 
es pugui assolir adequadament a través d’un conveni i 
s’acrediti el compliment del seu objectiu amb un cost 
inferior.

59 Esmena núm. 59
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 79 del projecte de llei.

60 Esmena núm. 60
De supressió 
GP de Ciutadans

A l’apartat 81.2

81.2. Pel que fa a la creació, les administracions pro-
motores del consorci han d’elaborar una memòria jus-
tificativa de la necessitat de creació del consorci i del 
compliment dels requisits legalment establerts, i hau-
ran de donar audiència prèvia a les altres administraci-
ons locals afectades.

61 Esmena núm. 61

De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 86, que resta redactat de la següent ma-
nera: 

86.1. Tot representant local té dret d’accedir a la infor-
mació pública que sigui necessària per al desenvolu-
pament de llurs funcions.

86.2. L’exercici d’aquest dret no queda condicionat a la 
concurrència d’un interès personal, no resta subjecte a 
motivació i no requereix la invocació de cap norma.

86.3. Els governs locals han d’adoptar les mesures or-
ganitzatives necessàries per a garantir el compliment 
del dret d’accés a la informació pública, d’acord amb 
el que estableix la llei de transparència. Amb aquesta 
mateixa finalitat, també han d’establir un sistema de 

gestió de documents, informació i dades integrat i que 
permeti la interoperativitat entre les administracions.

62 Esmena núm. 62
De modificació 
GP de Ciutadans

De l’article 89, que resta redactat de la següent manera 

89.1. Els membres de les Corporacions Locals seran 
retribuïts per l’exercici del seu càrrec en els termes es-
tablerts en l’article 75 de la LRBL.

89.2. La llei de Pressupostos de la Generalitat deter-
minarà, anualment, el límit màxim total que poden 
percebre els membres de les Corporacions Locals per 
tots els conceptes retributius i assistències que en cap 
cas superaran els límits establerts en la LRSAL.

63 Esmena núm. 63
De modificació 
GP de Ciutadans

De tot el títol VI (articles 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102 i 103), que resta redactat de la següent 
manera:

Títol IV. Les prescripcions d’aquest títol s’ajustaran al 
que disposi la llei de transparència, accés a la infor-
mació publica i bon govern.

64 Esmena núm. 64
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

A la disposició addicional primera 

Els municipis, les comarques, les vegueries les entitats 
supramunicipals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
resten subjectes a les mesures de redimensionament 
del sector públic local establertes legalment amb la fi-
nalitat de donar compliment als principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. Aquestes me-
sures inclouen, en tot cas: 

65 Esmena núm. 65
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix la disposició addicional tercera del pro-
jecte de llei.

66 Esmena núm. 66
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix la disposició transitòria primera del pro-
jecte de llei.
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67 Esmena núm. 67
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix la disposició transitòria segona del pro-
jecte de llei.

68 Esmena núm. 68
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix la disposició final quarta del projecte de 
llei.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 71357)

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 107 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
l’articulat del Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya (tram. 200-00007/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
Grup Mixt

«Article 3. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi-
nancera

1. L’atribució de competències locals per les lleis ha de 
garantir que l’ens local al qual es faci l’atribució pugui 
complir amb els requisits que estableix la legislació so-
bre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2. El principi d’estabilitat pressupostària i sostenibili-
tat financera també es pot garantir mitjançant l’aplica-
ció de les fórmules d’exercici competencial comunes 
en l’àmbit supramunicipal, d’acord amb el que preveu 
aquesta Llei.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
Grup Mixt

«Article 7. Cooperació i flexibilitat en l’exercici de 
competències

2. L’aplicació d’una d’aquestes fórmules pot esdevenir 
obligatòria, amb caràcter transitori, quan ho exigeixin 
la viabilitat de la prestació dels serveis mínims obliga-
toris i la garantia dels principis de sostenibilitat finan-
cera i d’eficiència.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
Grup Mixt

«Article 8. Suficiència financera

1. El principi de suficiència financera garanteix l’equi-
libri necessari entre les competències assumides per 
l’ens local i els recursos disponibles per a l’adequada 
prestació.

2. El principi de suficiència financera s’ha d’entendre 
referit a les competències efectivament exercides per 
l’ens local.

3. L’aplicació del principi a què es refereix l’article an-
terior ha de comportar, en els casos de delegació com-
petencial, d’encàrrec de gestió i de dispensa de serveis, 
la transferència dels recursos suficients a l’ens respon-
sable de la gestió, per tal de no comprometre la seva 
capacitat financera.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
Grup Mixt

«Article 31. Estàndards de qualitat

1. Els serveis mínims obligatoris han de complir els 
estàndards mínims de qualitat que s’estableixin per a 
tots o cadascun d’ells, d’acord amb la seva naturalesa 
i els principis de sostenibilitat financera i eficiència.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
Grup Mixt

«Article 31. Estàndards de qualitat

2. És objecte de desenvolupament normatiu la fixació 
dels estàndards de qualitat dels serveis mínims obli-
gatoris, així com els criteris i la metodologia d’avalua-
ció dels serveis, d’acord amb els requisits establerts en 
la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, amb respecte al principi de diferenciació i 
amb aplicació dels factors de correcció que correspon-
guin a la realitat socioeconòmica del món local a Ca-
talunya.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
Grup Mixt

D’un nou punt a l’article 31 després del punt 3

«El desenvolupament normatiu prioritzarà l’establi-
ment d’estàndards de caire social i, en cap cas, l’in-
compliment d’un estàndard econòmic podrà ser motiu 
per la pèrdua de la competència o la delegació obliga-
tòria de la gestió.»
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7 Esmena núm. 7
D’addició
Grup Mixt

D’un nou punt a l’article 32 després del punt 1

«En cap cas, la nova administració gestora del servei 
podrà externalitzar-ne la gestió o la titularitat.»

8 Esmena núm. 8
De supressió
Grup Mixt

«Article 20. Competències delegades

2. La Generalitat també pot delegar competències als 
municipis de més de 20.000 habitants quan la natura-
lesa o les característiques de l’activitat o servei ho per-
metin.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
Grup Mixt

«Article 79. Participació dels ens locals en els ingres-
sos de la Generalitat de Catalunya

La participació dels ens locals de Catalunya en els in-
gressos de la Generalitat s’establirà mitjançant una 
llei que establirà els criteris de distribució, així com 
el fons de finançament que correspongui. Aquesta no-
va llei es redactarà sota el criteri central de l’augment 
de la capacitat tributària de les administracions locals 
catalanes i de la seva participació en tots els tributs.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
Grup Mixt

D’un nou punt a l’article 70 després del punt 2

«Caldrà modelitzar, per via reglamentària doncs, el 
procés de traspàs de competències, personal i edificis 
de totes les àrees territorials considerades no excepci-
onals de les quals caldrà traspassar-ne la gestió i les 
funcions a les vegueries.»

11 Esmena núm. 11

De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 71. Gestió ordinària dels serveis territorials 
pels consells de vegueria

1. D’acord amb el principi de descentralització, els con-
sells de vegueria podran dur a terme la gestió de les 
funcions executives que corresponen als serveis territo-
rials de l’Administració de la Generalitat quan per l’es-
tructura mateixa dels serveis o per llur característiques: 

a) no requereixin el seu exercici directe per l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya

b) no necessitin una unitat de gestió

c) no comportin l’exercici de potestats de planificació o 
coordinació.

1. A partir de l’aprovació de la llei, els consells de ve-
gueria duran a terme la gestió de les funcions execu-
tives que corresponen als serveis territorials de l’Ad-
ministració de la Generalitat excepte quan aquests 
requereixin, de forma motivada i excepcional, el seu 
exercici directe per l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.»

12 Esmena núm. 12
De supressió
Grup Mixt

«Article 72. Coordinació entre els consells de vegueria 
i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya

1. La coordinació entre els consells de vegueria i els 
serveis territorials de la Generalitat s’articula mitjan-
çant la comissió de coordinació territorial de cada ve-
gueria.

2. Aquesta comissió és l’instrument bàsic per articu-
lar les relacions interadministratives i per coordinar les 
polítiques públiques entre els consells de vegueria i els 
serveis territorials de la Generalitat.

3. La comissió també té com a funció elaborar estudis i 
informes sobre la prestació dels serveis locals i els de la 
Generalitat en la vegueria, als efectes de l’aplicació de 
l’article anterior o d’altres fórmules previstes en aques-
ta Llei que permetin una millor gestió dels serveis lo-
cals.»

13 Esmena núm. 13
D’addició
Grup Mixt

D’un nou punt a l’article 66 després del punt 1

«Les vegueries assumiran totes les competències i re-
cursos de les actuals Diputacions provincials espanyo-
les.»

14 Esmena núm. 14
D’addició
Grup Mixt

D’un nou punt a l’article 66 després del punt 1

«Caldrà determinar reglamentàriament el procés de 
traspàs de totes les competències, recursos, personal, 
etc. de les Diputacions provincials espanyoles a les Ve-
gueries.»

15 Esmena núm. 15
De modificació i addició
Grup Mixt

A tot el capítol III modificar «alcaldes i alcaldesses» i 
posar «diputats i diputades comarcals.»
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16 Esmena núm. 16
De modificació i addició
Grup Mixt

«Article 57. El ple

1. El ple del consell comarcal, que podrà adoptar la 
denominació de consell d’alcaldes i alcaldesses, està 
integrat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis que 
formen part de la comarca. El ple del consell comarcal 
està integrat pels diputats i diputades comarcals esco-
llides a través d’un procés d’elecció democràtica direc-
ta.»

17 Esmena núm. 17
D’addició
Grup Mixt

D’un nou apartat a l’article 57 després del punt 1

«Aquest procés d’elecció directa dels diputats i diputa-
des comarcals per la via del sufragi universal serà re-
gulat a la futura Llei electoral catalana.»

18 Esmena núm. 18
De supressió
Grup Mixt

«Article 57. El Ple

2. El ple adopta els seus acords per consens de tots els 
membres. Només quan no sigui possible, s’adoptaran 
els acords pel sistema de vot ponderat. Cada alcalde o 
alcaldessa disposa d’un vot, més els vots addicionals en 
funció de la població del municipi, d’acord amb l’esca-
la següent: 

a) de 2.000 a 5.000 habitants: un vot més
b) de 5.001 a 10.000 habitants: dos vots més
c) de 10.001 a 20.000 habitants: tres vots més
d) de 20.001 a 50.000 habitants: quatre vots més
e) de 50.001 en endavant: cinc vots més»

19 Esmena núm. 19
De supressió
Grup Mixt

«Article 57. El Ple

3. En cas d’empat decideix el president o presidenta 
amb vot de qualitat, tret que es tracti d’acords que re-
quereixin majoria absoluta per a la seva adopció.»

20 Esmena núm. 20
De supressió
Grup Mixt

«Article 57. El Ple

4. Quan l’adopció d’acords es refereixi a serveis muni-
cipals, els alcaldes o alcaldesses dels ajuntaments que 
no participin d’aquest servei no tindran dret a vot.»

21 Esmena núm. 21

De supressió
Grup Mixt

«Article 59. La presidència

2. Per ser elegit president o presidenta, el candidat ha 
d’obtenir la majoria absoluta en la primera votació, o 
la majoria simple en la segona, d’acord amb el sistema 
de vot previst en l’article 57.2. En cas d’empat serà ele-
git l’alcalde o alcaldessa que tingui el suport del major 
nombre d’alcaldes o alcaldesses.»

22 Esmena núm. 22
De supressió
Grup Mixt

«Article 56. El consell comarcal

2. Són òrgans del consell comarcal: 

a) el ple
b) la presidència
c) la vicepresidència
d) la gerència
e) la comissió especial de comptes
f) els altres òrgans que determini el reglament orgà-
nic.»

23 Esmena núm. 23
De supressió
Grup Mixt

«Article 61. Gerència

1. El gerent és nomenat i cessat pel ple del consell co-
marcal a proposta del president/a.

2. L’acord de nomenament haurà d’acreditar la idoneïtat 
del candidat, el qual haurà de tenir la condició de per-
sonal directiu professional.

3. La gerència és incompatible amb la condició de càr-
rec electe en qualsevol nivell de l’àmbit territorial del 
consell comarcal.»

24 Esmena núm. 24
D’addició
Grup Mixt

D’un nou punt al capítol IV després de l’article 67

«Article 68. Sistema electoral i polític veguerial

1. Els diputats i diputades de la Vegueria seran escolli-
des per sufragi universal directe.

2. El Ple de la Vegueria estarà format per tots els dipu-
tats i diputades de la Vegueria.

3. La futura Llei electoral catalana en determinarà el 
mètode d’elecció i la periodicitat.»
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25 Esmena núm. 25
D’addició
Grup Mixt

D’una nova disposició transitòria.

«Per tal que aquesta llei pugui ser el màxim d’efectiva 
es redactarà en la major brevetat de temps possible la 
nova llei que establirà els criteris de distribució i els 
fons de finançament dels ens locals.»

26 Esmena núm. 26
D’addició
Grup Mixt

D’una nova disposició transitòria.

«Mentre no sigui vigent la Llei de Vegueries sobre la 
divisió de Catalunya en regions, el Govern de la Gene-
ralitat haurà de tenir en compte subsidiàriament els 8 
àmbits establerts en la llei per a la planificació i pres-
tació dels seus serveis, per tal que hi hagi una total 
correspondència.»

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 71359)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articu-
lat del Projecte de llei de governs locals de Catalunya 
(tram. 200-00007/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat primer de l’article 2.

«Article 2. Autonomia local

1. El principi d’autonomia local garanteix als ens lo-
cals territorials el dret i la capacitat efectiva per exercir 
les competències que tenen encomanades per ordenar i 
gestionar els assumptes públics de la seva competència 
en el marc de la llei, sota la seva responsabilitat i en be-
nefici dels seus habitants, i per defensar els interessos 
propis de la col·lectivitat que representen, d’acord amb 
la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, la Carta europea de l’autonomia local, la le-
gislació bàsica i la legislació local de Catalunya.

[...]»

2 Esmena núm. 2
Modificació
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 2

«Article 2. Autonomia local

[...]

2. Aquest dret ha de ser exercit per òrgans de govern 
representatius, elegits per sufragi lliure, secret, igual, 
directe i universal. Aquest règim representatiu s’aplica 
als municipis, i a les entitats municipals descentralit-
zades,. els consells comarcals, així com les àrees me-
tropolitanes si així ho determinen les seves lleis de cre-
ació» 

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix tot l’article 3.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’article 4, amb la redacció se-
güent: 

«Article 4. Principi de diferenciació 

1. D’acord amb el principi de diferenciació, les dife-
rents característiques demogràfiques, geogràfiques, 
funcionals, organitzatives, de dimensió, especialment 
de muntanya, i de capacitat de gestió, que presenta la 
realitat municipal de Catalunya es tindran en compte 
per al reconeixement de competències municipals, per 
a la regulació o modificació del règim jurídic, orgànic, 
funcional i/o financer dels municipis.

[...].»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 5.

«Article 5. Principi de subsidiarietat 

D’acord amb el principi de subsidiarietat, la distribu-
ció de competències entre les diverses administracions 
ha de procurar que la seva assignació es faci preferent-
ment a les administracions més properes als ciuta-
dans, llevat que la naturalesa de les tasques que cal 
exercir o necessitats d’eficàcia o d’economia en justifi-
quin la prestació per part d’un ens local supramunici-
pal o per l’Administració de la Generalitat d’una altra 
administració.»
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6 Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 6

«Article 6. Racionalitat i no duplicitat d’actuacions

1. Les lleis atributives de competències locals han de 
determinar clarament l’ens local que ha de ser titular 
i responsable directe de l’activitat, prestació o servei. 
sens perjudici de les formes de cooperació interadmi-
nistrativa que es puguin establir.

2. En el cas de competències atribuïdes a un ens local 
supramunicipal, l’exercici d’aquestes ha de tenir caràc-
ter excloent, sens perjudici de les formes de cooperació 
interadministrativa que es puguin establir.»

7 Esmena núm. 7
Supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat segon de l’article 7

«Article 7. Cooperació i flexibilitat en l’exercici de 
competències

1. L’atribució formal per la llei d’una competència lo-
cal no exclou, llevat que la llei indiqui el contrari, que 
l’ens titular pugui exercir aquesta competència per 
mitjà de les formes de gestió comuna o per mitjà d’un 
ens local supramunicipal, en els termes que preveu 
aquesta Llei.

2. L’aplicació d’una d’aquestes fórmules pot esdevenir 
obligatòria, amb caràcter transitori, quan ho exigeixin 
la viabilitat de la prestació dels serveis mínims obliga-
toris i la garantia dels principis de sostenibilitat finan-
cera i d’eficiència.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 8

«Article 8. Suficiència financera

[...]

2. El principi de suficiència financera s’ha d’entendre 
referit a les competències efectivament exercides per 
l’ens local. garanteix els recursos suficients per afron-
tar la prestació dels serveis la titularitat o la gestió 
dels quals se’ls traspassi o se’ls delegui.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP Socialista

Es modifica un incís de l’apartat tercer de l’article 8.

«Article 8. Suficiència financera

[...]

3. L’aplicació del principi a què es refereix l’article 
l’apartat anterior [...]»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 9.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat primer de l’article 10, 
amb la redacció següent: 

«Article 10. Transparència, bon govern i participació

1. Els ens locals han d’apropar les decisions als ciu-
tadans, mitjançant l’obertura de vies per a la partici-
pació; han d’ajustar la seva actuació als principis de 
transparència i bon govern, i han de treballar per a 
l’assoliment d’una gestió més eficaç i eficient. Han 
d’establir mecanismes d’atenció a la ciutadania que 
permetin un fàcil accés als serveis de l’administració, 
una atenció integral i una resposta clara i ràpida a les 
seves sol·licituds.

[...]»

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP Socialista

«Article 10. Transparència, bon govern i participació

[...]

2. Els ens locals han de fomentar i promoure la partici-
pació de la ciutadania en l’elaboració de les polítiques 
públiques i en la gestió dels assumptes de la seva com-
petència, per mitjà dels procediments participatius que 
preveu aquesta Llei i els que puguin establir mitjançant 
les seves pròpies normes.

[...]»
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13 Esmena núm. 13
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un nou article 11 ter, amb la redacció se-
güent: 

«Article 11 ter. Dret a viure amb dignitat

D’acord amb el principi de viure amb dignitat les com-
petències, avaluacions i finançament dels governs lo-
cals han de garantir que tota la ciutadania de Catalu-
nya tingui accés als serveis essencials mínims.»

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un nou article 11 quarter, amb la redacció 
següent: 

««Article 11 quarter. Principi d’innovació

Les entitats locals han tendir a la innovació, recerca i 
la creació de bones pràctiques per tal de donar respos-
tes adequades a les necessitats de la ciutadania. Cal 
fomentar els programes pilots i la col·laboració, coor-
dinació i transferència de coneixement entre les admi-
nistracions, entitats públiques i privades, i ciutadans 
en general.»

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP Socialista

S’addiciona diversos incisos a l’article 13, amb la re-
dacció següent: 

«Article 13. Organització comarcal i metropolitana

1. Les comarques complementen l’organització bàsica 
del govern local de Catalunya com a ens locals per a la 
gestió en comú de competències i serveis municipals.

2. Les àrees metropolitanes complementen l’organitza-
ció bàsica del govern local de Catalunya com a ens lo-
cals per a la gestió en comú de competències i serveis 
municipals.»

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 15

«Article 15. Marc regulador general dels ens locals

1. Els ens locals de Catalunya es regeixen per aques-
ta Llei i per la legislació d’organització territorial i de 
règim local, en els termes previstos per l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya. pel que disposa la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
per l’Estatut d’Autonomia, per aquesta Llei i totes les 
altres lleis sectorials i disposicions específiques i com-
plementàries que els afectin.

2. També es regeixen per les lleis sectorials i les altres 
disposicions específiques i complementàries que els 
afectin.

3. Les àrees metropolitanes es regeixen per la seva llei 
de creació, per aquesta Llei i per les normes a què es 
refereixen els apartats anteriors.

4. El municipi de Barcelona es regirà pel seu règim espe-
cial d’acord amb el que disposa l’Estatut d’Autonomia i 
la secció setena del capítol I del títol III d’aquesta Llei.»

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 16

«Article 16. Potestat normativa local

1. La potestat normativa és una manifestació de l’au-
tonomia pròpia dels ens locals municipis i s’exerceix 
sobre les matèries que siguin de la seva competència i 
sota la seva responsabilitat, d’acord amb els principis 
de legalitat, competència i jerarquia.

2. Com a expressió de la potestat normativa els mu-
nicipis, les vegueries, i les comarques i les àrees me-
tropolitanes tenen les potestats reglamentària i d’au-
toorganització per les quals ordenen amb autonomia 
els assumptes que afecten els interessos respectius, 
d’acord amb les lleis.

3. Mitjançant normes de caràcter reglamentari regulen 
les matèries de competència local i els altres àmbits 
sobre els quals es projecta la seva autonomia, d’acord 
amb les lleis i les normes d’organització i funciona-
ment respectives.

4. Les entitats municipals descentralitzades, les àrees 
metropolitanes i les mancomunitats de municipis exer-
ceixen les potestats reglamentària i d’autoorganització, 
d’acord amb aquesta Llei, les disposicions de desenvo-
lupament i els seus estatuts o normes de creació.

5. En els casos de règim especial, i en el es preveu per 
a la ciutat de Barcelona, la potestat normativa s’exer-
ceix segons el que determinen les seves normes regu-
ladores i, en allò que no s’hi preveu, pel que aquesta 
Llei disposa.»

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una lletra m bis a l’apartat primer de l’arti-
cle 17, amb la redacció següent: 

«Article 17. Principis generals

1. En els termes que disposa l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, els governs locals catalans tenen compe-
tències sobre les matèries següents: 

[...]
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m bis) La prevenció, les accions comunitàries i la pro-
moció dels ciutadans.»

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 18.

«Article 18. Competències pròpies

[...]

2. Poden ser titulars de competències pròpies els mu-
nicipis, comarques i les vegueries en els termes previs-
tos en el títol II d’aquesta Llei. També ho poden ser les 
àrees metropolitanes en els termes establerts per la llei 
de creació respectiva.»

20 Esmena núm. 20
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat quart de l’article 18.

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 19, amb la redacció següent: 

«Article 19. Competències complementàries

Els ens locals poden promoure activitats i prestar ser-
veis no inclosos en l’àmbit de les seves competències 
pròpies, sempre que compleixin els següents requisits: 

a) quan l’activitat o servei contribueix a satisfer una 
necessitat o a aprofitar una oportunitat per a la socie-
tat local, o bé se n’acredita tècnicament la convenièn-
cia per al progrés econòmic, social i cultural.

b) quan l’activitat o servei no està atribuït expressa-
ment per llei a una altra administració pública.

c) quan l’ens local disposa de capacitat econòmica i 
financera per promoure l’activitat o prestar el servei.

d) l’ens local té garantida la prestació dels serveis mí-
nims obligatoris que per llei li correspon.

e) L’ens local demostra que la prestació del servei no 
afecta la sostenibilitat financera i no hi ha execució si-
multània.

2. La implantació de l’activitat o del servei no pot com-
prometre en cap cas l’exercici de les competències 
pròpies de l’ens local i ha de quedar garantida la sos-
tenibilitat financera del seu exercici, així com el com-
pliment del principi d’eficiència.»

22 Esmena núm. 22
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 20.

«Article 20. Competències delegades

1. La Generalitat pot delegar en les comarques i ve-
gueries l’exercici de competències que per la seva na-
turalesa o característiques no requereixin el seu exer-
cici directe per part l’Administració de la Generalitat 
i no comportin l’exercici de potestats de planificació 
o coordinació que excedeixin de l’àmbit territorial de 
l’ens a què es delegui.

2. La Generalitat també pot delegar competències als 
municipis de més de 20.000 50.000 habitants quan la 
naturalesa o les característiques de l’activitat o servei 
ho permetin.

3. La delegació de competències ha de tenir com a fi-
nalitats apropar la gestió pública a la ciutadania, mi-
llorar l’eficàcia en la prestació dels serveis i simplificar 
les estructures administratives i eliminar duplicitats 
administratives.

4. El règim jurídic de la delegació és el previst en 
aquesta Llei, en la legislació de règim local i en la le-
gislació de règim jurídic i procediment de les admi-
nistracions públiques. En qualsevol cas, la delegació 
no pot afectar la sostenibilitat financera de l’ens local 
i ha de garantir la suficiència financera de l’exercici de 
la competència.

5. Les vegueries poden delegar competències a les co-
marques, i als municipis i a les entitats municipals des-
centralitzades, sempre que es compleixin els requisits 
de l’apartat anterior.

6. Els municipis i les entitats municipals descentralit-
zades poden delegar a les comarques l’exercici de les 
seves competències per a la seva gestió en comú amb 
altres municipis i les entitats municipals descentralit-
zades, d’acord amb el que preveu l’article següent.

7. Els municipis podran delegar competències a les en-
titats municipals descentralitzades per tal d’afavorir la 
descentralització i la proximitat de serveis mitjançant 
la concertació d’un conveni de col·laboració interad-
ministrativa, sempre que es compleixin els requisits 
dels apartats tres i quatre d’aquest article.»
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23 Esmena núm. 23
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 20, 
amb la redacció següent: 

«Article 20. Competències delegades

[...]

2. La Generalitat també pot delegar competències als 
municipis de més de 20.000 habitants, així com a les 
comarques que en siguin capital quan la naturalesa o 
les característiques de l’activitat o servei ho permetin.

[...]»

24 Esmena núm. 24
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 20, amb la re-
dacció següent: 

«Article 20. Competències delegades

[...]

2. La Generalitat també pot delegar competències als 
municipis de més de 20.000 10.000 habitants quan la 
naturalesa o les característiques de l’activitat o servei 
ho permetin. [...]»

25 Esmena núm. 25
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 20, amb la redacció següent: 

«Article 20. Competències delegades

1. La Generalitat pot delegar en els municipis, les co-
marques i vegueries l’exercici de competències que per 
la seva naturalesa o característiques permetin l’aplica-
ció dels principi de subsidiarietat.

2. La delegació de competències ha de tenir com a fi-
nalitats apropar la gestió pública a la ciutadania, mi-
llorar l’eficàcia en la prestació dels serveis i simplifi-
car les estructures administratives.

3. La delegació no pot afectar la sostenibilitat finance-
ra de l’ens local i ha de garantir la suficiència finance-
ra de l’exercici de la competència.

4. Les vegueries poden delegar competències a les co-
marques i als municipis, sempre que es compleixin els 
requisits de l’apartat anterior.

5. Els municipis poden delegar a les comarques l’exer-
cici de les seves competències per a la seva gestió en 
comú amb altres municipis.

6. La Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’administració local no altera 
els serveis locals que presta l’ens local en virtut d’una 

competència delegada per l’administració estatal o 
autonòmica. La competència delegada es continuarà 
exercint per part dels ens locals de conformitat amb 
les previsions contingudes en les normes d’atribució 
d’aquella delegació.

7. Les noves delegacions de la Generalitat als muni-
cipis, amb l’entrada en vigor de la Llei 27/2013 de 27 
de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’ad-
ministració local, s’ajustaran als requisits de l’article 
27.1 de la Llei de Bases de Règim Local, en el marc del 
sistema institucional propi de Catalunya i sens perju-
dici del que preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya.»

26 Esmena núm. 26
De modificació
GP Socialista

Es modifica el títol de l’article 21, amb la redacció se-
güent: 

«Article 21. Exercici de competències en règim de ges-
tió comuna»

27 Esmena núm. 27
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de l’apartat primer de l’article 21.

«Article 21. Competències en règim de gestió comuna

1. Els municipis poden gestionar en comú les seves 
competències per mitjà de la comarca o l’àrea metro-
politana o, excepcionalment, mitjançant mancomuni-
tats.

[...]»

28 Esmena núm. 28
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat tercer de l’article 21.

29 Esmena núm. 29
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat cinquè de l’article 21.

30 Esmena núm. 30
De modificació
GP Socialista

Es modifica el títol de l’article 22, amb la redacció se-
güent: 

«Article 22. Exercici de competències mitjançant con-
sorci.»
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31 Esmena núm. 31

De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de l’apartat primer de l’article 22.

«Article 22. Competències consorciades

1. Les competències dels ens locals poden ser exer-
cides excepcionalment de forma consorciada amb al-
tres administracions, organismes o entitats públiques, 
o amb entitats privades sense afany de lucre que tin-
guin finalitats d’interès públic concurrents amb la dels 
ens locals.

[...]»

32 Esmena núm. 32
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat segon de l’article 22.

33 Esmena núm. 33
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de l’apartat tercer de l’article 22.

«Article 22. Competències consorciades

[...]

3. La creació de consorcis no pot tenir com a objecte 
activitats, obres o serveis gestionats en l’àmbit comar-
cal, previstos en el pla d’actuació comarcal o que afec-
tin competències atribuïdes a una àrea metropolitana.

[...]»

34 Esmena núm. 34
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat tercer de l’article 22.

35 Esmena núm. 35
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat cinquè de l’article 22.

36 Esmena núm. 36
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat sisè de l’article 22.

37 Esmena núm. 37
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 26, amb la redacció següent: 

«Article 26. Creació de nous municipis

1. Sens perjudici dels altres requisits establerts legal-
ment, per crear nous municipis cal: 

a) que es tracti de nuclis de població territorialment 
diferenciats i que hi hagi una franja classificada com 
a sòl no urbanitzable d’una amplada mínima de 5.000 
metres entre els nuclis més propers dels municipis re-
sultants. S’exclou d’aquest requisit les entitats munici-
pals descentralitzades existents que compleixin la resta 
de requisits que s’indiquen en aquest article, i que ma-
nifestin, en un termini màxim d’1 any, a partir de la pu-
blicació de la llei, el seu interès en segregar-se.

b) que els municipis resultants del procés tinguin més 
de 10.000 habitants. S’exclou d’aquest requisit les en-
titats municipals descentralitzades existents, de més de 
6.000 habitants, que compleixin la resta de requisits 
que s’indiquen en aquest article, i que manifestin, en 
un termini màxim d’1 any, a partir de la publicació de 
la llei, el seu interès en segregar-se.

c) que el procés de creació de nous municipis comporti 
per als ciutadans una millora quant a la proximitat en 
l’accés als serveis i de participació en la presa de de-
cisions i en la gestió de les polítiques públiques locals.

d) de manera excepcional per motius històrics, econò-
mics, demogràfics o socials, les EMD podran consti-
tuir-se en municipi quan hi hagi motius que ho aconse-
llin sense complir els apartats anteriors.

2. Els requisits establerts a l’apartat anterior no són 
d’aplicació en el supòsit de creació de municipis per 
fusió o agrupació d’altres ja existents. Per a la fusió de 
municipis es fomentarà la conversió dels pobles on no 
es situï la capital del municipi en Entitats Municipals 
Descentralitzades.»

38 Esmena núm. 38
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de la lletra a de l’apartat primer 
de l’article 26, amb la redacció següent: 

«Article 26. Creació de nous municipis

1. Sens perjudici dels altres requisits establerts legal-
ment, per crear nous municipis cal: 

a) que es tracti de nuclis de població territorialment 
diferenciats i que hi hagi una franja classificada com 
a sòl no urbanitzable d’una amplada mínima de 5.000 
metres entre els nuclis més propers dels municipis re-
sultants.

[...]»
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39 Esmena núm. 39
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 27, amb la redacció següent: 

«Article 27. Atribució legal de competències pròpies

1. Els municipis tenen competències pròpies, d’acord 
amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en els termes 
que determinin les lleis, sobre les matèries següents: 

a) la seguretat en llocs públics. La regulació de les con-
dicions de seguretat en les activitats organitzades en 
espais públics i en locals de concurrència pública. La 
coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels di-
versos cossos i forces presents al municipi.

b) l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en 
les vies urbanes.

c) la protecció civil.

c) La protecció civil i la prevenció d’incendis

d) l’ordenació, la gestió i l’execució de l’urbanisme i la 
disciplina urbanística; la promoció i la gestió d’habitat-
ges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies pú-
bliques urbanes i la conservació de camins i vies rurals 
municipals.

d) l’ordenació, la gestió i l’execució del territori, de 
l’urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació 
i el manteniment dels béns de domini públic local; la 
planificació, la promoció i la gestió d’habitatges públic 
i la participació en la planificació en sòl municipal de 
l’habitatge de protecció oficial; els parcs i els jardins, 
la pavimentació de vies públiques urbanes i la conser-
vació de camins i vies rurals municipals.

e) el patrimoni historicoartístic.

e bis) La conservació i la difusió del patrimoni cultural 
local i nacional, El foment de l’associacionisme cultu-
ral i la promoció de la cultura local i nacional, i el fo-
ment de la creativitat artística.

f) la protecció del medi ambient.

f) la protecció del medi ambient i el desenvolupament 
sostenible.

g) els abastaments, els escorxadors, les fires, els mer-
cats i la defensa d’usuaris i de consumidors.

h) la protecció de la salubritat pública i el control d’ali-
ments i begudes.

i) la participació en la gestió de l’atenció primària de 
la salut.

i) La regulació i la prestació dels serveis d’atenció pri-
mària de la salut.

j) els cementiris i els serveis funeraris.

k) la prestació dels serveis socials i la promoció i rein-
serció socials.

k) La regulació i la prestació dels serveis socials i la 
promoció i reinserció socials, així com el foment de les 
polítiques d’acolliment dels immigrants.

k) La regulació i la prestació dels serveis socials i la 
prevenció, les accions comunitàries i la promoció dels 
ciutadans, així com el foment de les polítiques d’acolli-
ment dels immigrants.

l) el subministrament d’aigua potable i l’enllumenat 
públic i els serveis de neteja viària i el clavegueram.

m) La gestió del transport públic municipal de viatgers.

n) les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, 
l’ocupació de l’oci i el turisme.

n) La regulació i la gestió de les activitats i les instal-
lacions culturals i esportives, l’ocupació de l’oci i el 
turisme.

o) la participació en la programació de l’ensenyament i 
la cooperació amb l’administració educativa en la cre-
ació, la construcció i el manteniment dels centres do-
cents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels 
centres docents i la participació en la vigilància del 
compliment de l’escolaritat obligatòria.

o) Impulsar la participació en la programació de l’en-
senyament i la cooperació amb l’administració educa-
tiva en la creació, la construcció i el manteniment dels 
centres docents públics; la planificació, l’ordenació i 
la gestió de l’educació infantil i la participació en el 
procés de matriculació en els centres públics i concer-
tats del terme municipal, el manteniment i l’aprofita-
ment, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el 
calendari escolar, la intervenció en els òrgans de ges-
tió dels centres docents i la participació en la vigilàn-
cia del compliment de l’escolaritat obligatòria.

p) la promoció de tot tipus d’activitats econòmiques, es-
pecialment les de caràcter comercial, artesanal i turísti-
ca i el foment de l’ocupació.

p) La regulació de l’establiment d’autoritzacions i la 
promoció de tot tipus d’activitats econòmiques, especi-
alment les de caràcter comercial, artesanal i turística i 
el foment de l’ocupació.

q) la regulació de l’establiment d’infraestructures de 
telecomunicacions i prestació de serveis de telecomu-
nicacions.

r) la regulació, gestió i vigilància de les activitats i els 
usos que es porten a terme a les platges, als rius, als 
llacs i a la muntanya.

2. També són competències pròpies del municipi les 
que amb aquest caràcter els atribueixi una llei en al-
tres àmbits materials no previstos en l’apartat anterior.

3. Els municipis han de garantir en l’àmbit local la cre-
ació i suport a les mesures i accions de planificació 
estratègica en les polítiques de promoció de les dones, 
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l’equitat de gènere, i de promoció de la participació so-
cial i política de les dones.»

40 Esmena núm. 40
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 30.

41 Esmena núm. 41

D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a la lletra b de l’apartat primer de 
l’article 30, amb la redacció següent: 

«Article 30. Serveis mínims obligatoris de competèn-
cia municipal

1. Sens perjudici del que disposa aquesta Llei, els mu-
nicipis han de prestar necessàriament els serveis mí-
nims que determina la legislació de règim local i, en 
tot cas, els que es relacionen tot seguit: 

[...]

b) en els municipis amb una població superior als 
5.000 habitants, a més: parc públic i biblioteca pública 
i mercat i tractament de residus.

[...]»

42 Esmena núm. 42
De modificació
GP Socialista

Es modifica la lletra c de l’apartat primer de l’article 
30, amb la redacció següent: 

«Article 30. Serveis mínims obligatoris de competèn-
cia municipal

1. Sens perjudici del que disposa aquesta Llei, els mu-
nicipis han de prestar necessàriament els serveis mí-
nims que determina la legislació de règim local i, en 
tot cas, els que es relacionen tot seguit: 

[...]

c) en els municipis amb una població superior als 
20.000 10.000 habitants, a més: protecció civil, pres-
tació de serveis socials i instal·lacions esportives d’ús 
públic.

[...]»

43 Esmena núm. 43
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 30, amb la re-
dacció següent: 

«Article 30. Serveis mínims obligatoris de competèn-
cia municipal

[...]

2. Els municipis poden prestar els serveis mínims di-
rectament, indirectament o en règim de gestió comuna, 
d’acord amb el que preveu aquesta Llei i la legislació 
de règim local. prestaran els serveis mínims mitjançant 
una de les fórmules de gestió previstes a la legislació 
de règim local.»

44 Esmena núm. 44
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a la lletra c de l’apartat primer de 
l’article 30, amb la redacció següent: 

«Article 30. Serveis mínims obligatoris de competèn-
cia municipal

1. Sens perjudici del que disposa aquesta Llei, els mu-
nicipis han de prestar necessàriament els serveis mí-
nims que determina la legislació de règim local i, en 
tot cas, els que es relacionen tot seguit: 

[...]

c) en els municipis amb una població superior als 
20.000 habitants i els municipis que siguin capital de 
comarca a més: protecció civil, prestació de serveis 
socials i instal·lacions esportives d’ús públic.

[...]»

45 Esmena núm. 45
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 31.

46 Esmena núm. 46
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 31, amb la re-
dacció següent: 

«Article 31. Avaluació dels serveis

[...]

2. És objecte de desenvolupament normatiu la fixació 
dels estàndards de qualitat dels serveis mínims obliga-
toris, així com els criteris i la metodologia d’avaluació 
dels serveis, d’acord amb els requisits establerts en la 
legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi-
nancera, amb respecte als principis de diferenciació i 
del dret a viure amb dignitat, tenint en compte el seu 
impacte social i l’aportació a la reducció de les desi-
gualtats i l’increment de la cohesió social, i amb apli-
cació dels factors de correcció que corresponguin a la 
realitat socioeconòmica del món local a Catalunya.

[...]»
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47 Esmena núm. 47
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 32.

48 Esmena núm. 48
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 32, amb la redacció següent: 

«Article 32. Prestació dels serveis mínims obligatoris

1. Quan la prestació dels serveis mínims obligatoris 
pels mateixos municipis no permeti assolir els estàn-
dards de qualitat o no superi els criteris d’avaluació es-
tablerts, la seva gestió es podrà atribuir a la comarca 
o, si s’escau, a l’àrea metropolitana, o a la vegueria, 
amb audiència del municipi afectat i la seva conformi-
tat expressa.

2. La prestació comarcal, metropolitana o veguerial 
dels serveis ha de comportar l’atribució a la comarca, 
a l’àrea metropolitana o a la vegueria de les potestats 
i funcions relatives a aquells, per tal de gestionar-los.

3. És objecte de desenvolupament normatiu el proce-
diment per a l’establiment de la prestació comarcal, 
metropolitana o veguerial dels serveis mínims obliga-
toris, el qual ha d’incloure, necessàriament, l’audièn-
cia del municipi afectat i la seva conformitat. Aquesta 
regulació també ha d’incloure els criteris i la forma per 
determinar l’ens local supramunicipal que s’ha de fer 
càrrec de la prestació. L’acord corresponent ha d’in-
corporar el traspàs de mitjans materials i personals i 
dels recursos econòmics corresponents. [...]»

49 Esmena núm. 49
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 32, amb la redacció següent: 

«Article 32. Prestació dels serveis mínims obligatoris

La prestació dels serveis mínims obligatoris es portarà 
a terme preferentment pels mateixos municipis. En cas 
que els municipis no puguin gestionar els serveis mí-
nims obligatoris, els podran gestionar d’acord amb les 
previsions del articles 21 i 22.»

50 Esmena núm. 50
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 33.

51 Esmena núm. 51

Supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de l’apartat primer de l’article 33.

«Article 33. Criteri general

1. La prestació dels serveis mínims obligatoris en els 
supòsits previstos en l’article 32, ha de correspondre 
preferentment a la comarca o, en el seu cas, a l’àrea 
metropolitana, llevat dels casos que la garantia de 
compliment dels estàndards de qualitat o dels principis 
d’eficiència i sostenibilitat financera justifiquin l’atri-
bució a la vegueria.

2. [...].»

52 Esmena núm. 52
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 34.

53 Esmena núm. 53
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat primer de l’article 34, amb la re-
dacció següent: 

«Article 34. Reversió de la prestació comarcal o ve-
guerial dels serveis

1. Els municipis poden recuperar la gestió dels seus 
serveis mínims obligatoris en el moment en què l’en-
titat municipal pugui prestar el servei en igualtat de 
condicions amb què el venia prestant si acrediten que 
poden complir els estàndards mínims de qualitat, sem-
pre que hagi transcorregut com a mínim un període de 
quatre anys des de l’inici de la prestació del servei per 
part de l’ens supramunicipal. L’acord municipal que sol-
liciti la reversió ha de ser adoptat pel ple per la majoria 
absoluta del nombre legal dels seus membres.

[...]»

54 Esmena núm. 54
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 35, amb la redacció següent: 

«Article 35. Dispensa de serveis mínims

1. Si l’establiment o la prestació de serveis mínims obli-
gatoris resulta impossible o de difícil compliment, els 
municipis poden sol·licitar al Govern de la Generalitat 
la dispensa de l’obligació de prestar-los, d’acord amb 
la legislació local.

2. L’acord municipal que sol·liciti la dispensa de ser-
veis mínims ha de ser adoptat pel Ple per la majoria 
absoluta del nombre legal dels seus membres.
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3. En cas que s’autoritzi la dispensa, s’aplica el que 
disposa l’article 33 d’aquesta Llei.»

55 Esmena núm. 55
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat segon de l’article 36.

«Article 36. Competències delegades als municipis

[...]

2. En cap cas es poden delegar competències als muni-
cipis que no arribin als estàndards de qualitat per pres-
tar els seus serveis mínims de competència municipal, 
d’acord amb el que preveu la legislació de règim local i 
aquesta Llei.»»

56 Esmena núm. 56
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un nou article 36 bis, amb la redacció se-
güent: 

«Article 36 bis. Competències delegades als municipis

1. La prestació deis serveis mínims obligatoris, en el 
supòsit previst a l’article 35 correspondrà preferent-
ment a la comarca o, en el seu cas, a I ’àrea metropo-
litana, llevat dels casos que els principis d’eficiència i 
sostenibilitat financera justifiquin la seva atribució a 
la vegueria.

2. L’atribució de la gestió a la vegueria no exclou la 
delegació a la comarca o, en el seu cas, a l’àrea metro-
politana, sempre que es compleixin les previsions de 
l’apartat anterior.»

57 Esmena núm. 57
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 37.

58 Esmena núm. 58
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat tercer de l’article 37, amb la re-
dacció següent: 

«Article 37. Avaluació dels serveis de competència 
municipal

[...]

3. Per reglament. i amb participació de les organitzaci-
ons associatives d’ens locals més representatives, s’es-
tabliran els criteris i la metodologia de l’avaluació.»

59 Esmena núm. 59
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou article 37 bis, amb la redacció se-
güent: 

«Article 37 bis. Sostenibilitat i qualitat del conjunt de 
serveis municipals

1. Els municipis que compleixin els principis d’estabili-
tat pressupostària i sostenibilitat financera previstos a 
la legislació podran continuar prestant els serveis que 
tenen establerts a la publicació d’aquesta llei indepen-
dentment del tipus de competència que els doni cober-
tura.

2. Per l’establiment de nous serveis en els quals els mu-
nicipis no tenen competències pròpies ni delegades cal-
drà que el municipi compleixi dels requisits següents: 

a) L’activitat o servei contribueix a satisfer una neces-
sitat o a aprofitar una oportunitat per a la societat lo-
cal, o bé se n’acredita tècnicament la conveniència per 
al progrés econòmic, social o cultural.

b) L’activitat o servei no està atribuït expressament per 
llei a una altra administració pública.

c) L’ens local disposa de capacitat econòmica i finan-
cera per promoure l’activitat o prestar el servei.

d) L’ens local té garantida la prestació dels serveis mí-
nims obligatoris que per llei li corresponen.

e) L’ens local demostra que la prestació del servei no 
afecta la sostenibilitat financera i que no hi ha execu-
ció simultània.

3. A tal efecte demanarà al Departament de la Gene-
ralitat competent per raó de la matèria, l’informe d’in-
existència d’execució simultània, i al Departament 
d’economia i Finances el de Sostenibilitat Financera. 
Aquest informes seran preceptius i vinculants.»

60 Esmena núm. 60
De supressió
GP Socialista

Supressió de l’article 38.

61 Esmena núm. 61

D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 39, 
amb la redacció següent: 

«Article 39. Normes d’autoorganització municipal

[...]

2. Els reglaments orgànics, que tenen caràcter obliga-
tori en els municipis i les Entitats Municipals Descen-
tralitzades de més de 5.000 habitants, han de regular, 
com a mínim, les matèries següents: [...]»
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62 Esmena núm. 62
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una nova secció 8a al capítol I del títol III, 
amb la redacció següent: 

««Secció 8a. Règim especial de la Val d’Aran

Article 94. Règim Jurídic

1. L’Aran disposa d’un règim jurídic especial establert 
per llei del Parlament. Per mitjà d’aquest règim es re-
coneix l’especificat de l’organització institucional i ad-
ministrativa de l’Aran i se’n garanteix l’autonomia per 
a ordenar i gestionar els afers públics del seu territori.

2. La institució de govern de l’Aran és el Conselh Ge-
nerau, que és format pel Síndic, el Plen des Conselhèrs 
e Conselhères Generaus i la Comission d’Auditors de 
Compdes. El síndic o síndica és la més alta representa-
ció i l’ordinària de la Generalitat a l’Aran.

3. La institució de govern de l’Aran és elegida per mitjà 
de sufragi universal, igual, lliure, directe i secret en la 
forma establerta per llei.

4. El Conselh Generau té competència en les matèri-
es que determinin la llei reguladora del règim especial 
d’actuacions de muntanya. L’Aran, per mitjà de la seva 
institució representativa, ha de participar en l’elabo-
ració de les iniciatives legislatives que afecten el seu 
règim especial.

5. Una llei del Parlament estableix els recursos finan-
cers suficients perquè el Conselh Generau pugui pres-
tar els serveis de la seva competència.»

63 Esmena núm. 63
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 42, amb la redacció següent: 

«Article 42. Òrgans de govern

1. El govern i administració autònoma de l’entitat mu-
nicipal descentralitzada corresponen a un òrgan uni-
personal de caràcter executiu, que rep la denominació 
de president o presidenta d’alcalde o alcaldessa d’Enti-
tats Municipals Descentralitzades.

2. L’òrgan col·legiat de control adopta la denominació 
de junta de veïns ple de l’Entitat Municipal Descen-
tralitzada i és format pels vocals regidors i regidores i 
presidit per l’alcalde o alcaldessa de la Entitat Munici-
pal Descentralitzada pel president o presidenta.

3. Els membres del ple vocals són escollits pels veïns 
de l’entitat municipal descentralitzada per sufragi uni-
versal, igual, lliure, directe i secret.

4. Poden funcionar en règim especial de consell obert 
les entitats municipals descentralitzades de menys de 
250 habitants que gaudeixen d’aprofitaments comu-

nals. La constitució en règim de consell obert reque-
reix la petició de la majoria de veïns, l’acord del ple 
de l’entitat i l’aprovació del Govern de la Generalitat. 
El consell obert és presidit pel president o presidenta 
de l’entitat municipal descentralitzada i en formen part 
tots els electors.»

64 Esmena núm. 64
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 43, amb la redacció següent: 

«Article 43. Règim Electoral

1. En el territori de cada entitat municipal descentralit-
zada s’elegeix el nombre de vocals membres resultant 
d’aplicar l’escala següent: 

a) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de fins a 250 1.000 habitants: 3 vocals 5 mem-
bres

b) entitats municipals descentralitzades amb una pobla-
ció de 251 a 1.000 habitants: 5 vocals

c) b) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de 1.001 a 2.000 habitants: 7 vocals membres

d) c) entitats municipals descentralitzades amb una 
població superior a 2.000 de 2.001 a 10.000 habitants: 
9 vocals membres

2. En el règim de consell obert només s’escull un alcal-
de o alcaldessa d’entre les candidatures presentades. 
L’alcalde o alcaldessa designarà una comissió d’entre 
dos i quatre vocals, que l’han d’assistir en l’exercici de 
les seves funcions i l’han de substituir, per ordre de de-
signació, en cas d’absència o malaltia.

2. 3. Els partits polítics, coalicions, federacions o agru-
pacions poden presentar candidatures en una llista 
tancada i bloquejada, encapçalada pel candidat a al-
calde o alcaldessa de l’entitat municipal descentralit-
zada com a màxim de: 

a) tres noms en entitats municipals descentralitzades 
amb una població de fins a 250 habitants

b) cinc noms en entitats municipals descentralitzades 
amb una població de 251 a 1.000 habitants

c) set noms en entitats municipals descentralitzades 
amb una població de 1.001 a 2.000 habitants

d) nou noms en entitats municipals descentralitzades 
amb una població de 2.001 a 10.000 habitants

3. Les llistes electorals han de ser obertes, hi ha de figu-
rar en un únic full totes les candidatures i ha de resultar 
escollit president el candidat més votat. Formen la junta 
de veïns els candidats que obtinguin un nombre de vots 
més elevat a continuació del president o presidenta, fins 
a completar el nombre total a elegir en funció de la po-
blació.
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Cada elector ha de seleccionar els candidats als quals 
dóna el seu vot de la manera següent: 

a) en entitats municipals descentralitzades de 3 vocals 
es pot seleccionar fins a dos candidats.

b) en entitats municipals descentralitzades de 5 vocals 
es poden seleccionar fins a quatre candidats.

c) en entitats municipals descentralitzades de 7 vocals 
es poden seleccionar fins a sis candidats.

d) en entitats municipals descentralitzades de 9 vocals 
es poden seleccionar fins a vuit candidats.

4. En cas d’empat entre candidats seleccionats de la ma-
teixa candidatura, és elegit el candidat o candidats situ-
ats en un lloc més alt a la llista de la candidatura.

5. 4. La presidència L’Alcaldia de l’entitat recau en el 
candidat cap de llista amb més vots. En cas d’empat 
de candidats és escollit el que pertanyi a la candidatura 
que, en el seu conjunt, hagi obtingut més vots. Si no fos 
possible l’aplicació d’aquest criteri, l’empat es dirimeix 
per sorteig.

6. 5. Per tenir la condició d’elegible cal ser veí en el 
territori de l’entitat municipal descentralitzada. Els 
candidats no poden formar part de més d’una candi-
datura ni es poden presentar en el mateix moment a les 
eleccions municipals.

7. 6. Les eleccions se celebren en la mateixa data que 
les eleccions municipals.

8. 7. En cas de vacant del president o presidenta de l’al-
calde o alcaldessa per renúncia, mort o incapacitat el 
substitueix el següent vocal regidor o regidora de la 
candidatura més votat, i, en cas d’empat, se segueix el 
mateix procediment que per a l’elecció del president o 
presidenta.

9. 8. En cas de renúncia, mort o incapacitat d’un vo-
cal regidor o regidora, l’escó s’atribueix al candidat se-
güent més votat de la seva candidatura.

10. 9. En tot allò no previst en aquest article, és d’apli-
cació el règim establert a les eleccions municipals, en 
la mesura en què sigui compatible amb les especifici-
tats de les entitats municipals descentralitzades.»

65 Esmena núm. 65
De modificació
GP Socialista

Es modifica la lletra d de l’apartat primer de l’article 44.

«Article 44. Competències i règim de funcionament

1. Les entitats municipals descentralitzades tenen com-
petències sobre les matèries següents: 

[...]

d) l’execució d’obres i la prestació de serveis de com-
petència municipal d’interès exclusiu de l’entitat, quan 

no són a càrrec del municipi respectiu, o de la comarca 
o de l’àrea metropolitana.

[...]»

66 Esmena núm. 66
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 44, amb la redacció següent: 

«Article 44. Competències pròpies i règim de funci-
onament

1. Les entitats municipals descentralitzades tenen 
competències pròpies sobre les matèries següents: 

a) la vigilància dels béns d’ús públic i dels comunals.

b) la conservació i l’administració del seu patrimoni, 
inclòs el forestal, i la regulació de l’aprofitament dels 
seus béns comunals.

c) l’enllumenat públic i la neteja viària.

d) l’execució d’obres i la prestació de serveis de com-
petència municipal d’interès exclusiu de l’entitat, quan 
no són a càrrec del municipi respectiu o de la comarca.

e) l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el 
seu àmbit que inclou la senyalització viària i l’aprova-
ció de l’estudi de mobilitat.

f) la conservació i el manteniment dels parcs i els jar-
dins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit.

g) les activitats i equipaments socials, culturals educa-
tius i esportius dins l’àmbit territorial de l’EMD direc-
tament vinculats a l’entitat.

h) l’atorgament de llicències d’obres que no requerei-
xin projecte tècnic, d’acord amb la legislació urbanís-
tica.

i) l’atorgament de llicències d’ocupació de la via públi-
ca i del domini públic en general.

j) la promoció econòmica i turística.

k) L’emissió de certificacions i informes en relació amb 
el padró d’habitants.

l) La concessió de guals i entrades de vehicles a través 
de les voreres.

m) Les noves numeracions i canvis de nom o numera-
ció de carrers i altres

espais públics.

n) L’ordenació de mercats i fires.

o) Els agermanaments, el protocol i l’atorgament d’ho-
nors i distincions.

p) L’aprovació dels instruments de gestió urbanística 
d’àmbit territorial exclusivament de l’entitat, que in-
clou en tot cas, els projectes de reparcel·lació, de com-



27 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 345

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 26

pensació, d’urbanització, d’aprovació de juntes de 
compensació i de conservació.

q) La funció de policia sobre solars i sobre façanes o 
edificacions en mal estat.

2. L’entitat municipal descentralitzada participa en el 
procediment d’elaboració dels instruments de planeja-
ment urbanístic general i derivat que afectin exclusiva-
ment l’àmbit territorial de l’entitat mitjançant l’emissió 
d’informe en la fase prèvia a l’aprovació inicial.

3. L’Ajuntament pot delegar en l’entitat la interven-
ció en l’edificació i ús del sòl i del subsòl pel que fa a 
l’atorgament de llicències que afectin exclusivament el 
seu àmbit territorial. Així com altres competències de 
mutu acord.

4. Correspon al president o presidenta l’alcalde o al-
caldessa d’EMD representar l’entitat, administrar-ne 
els interessos, executar els acords adoptats per la junta 
de veïns i les altres atribucions que corresponen a l’al-
calde o alcaldessa, d’acord amb la legislació aplicable. 
Les atribucions i el règim de funcionament de la junta 
de veïns al ple de l’EMD són els que corresponen al 
ple, en l’àmbit de les seves competències.»

67 Esmena núm. 67
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou article 44 bis amb la redacció següent: 

«Article 44.bis. Participació de les entitats municipals 
descentralitzades en els assumptes municipals

1. L’ajuntament del municipi promourà la intervenció 
de l’entitat municipal descentralitzada en els assump-
tes municipals que, sense ésser competència d’aques-
ta, afectin directament i específica als seus interessos, 
permetent-li expressar el seu posicionament. A tal fi, 
l’ajuntament facilitarà l’accés dels membres del ple de 
l’entitat als procediments i instruments de planificació, 
programació i gestió d’obres i serveis que els afectin 
directament i específica.

Els plens de les entitats municipals descentralitzades 
podran proposar al corresponent òrgan de l’ajunta-
ment o dels seus ens instrumentals les decisions i actu-
acions de competència municipal que considerin d’in-
terès per a la seva entitat.

2. la intervenció de l’EMD es concretarà en l’emissió 
d’un informe previ no vinculant, que es vehicularà de 
la forma següent: 

a) Quan en l’ordre del dia d’una sessió del Ple, de les 
Comissions informatives o de la Junta de Govern s’in-
clogui un assumpte que afecti directament l’EMD, 
l’Ajuntament haurà de convocar l’alcalde de l’EMD o 
membre en qui delegui, perquè pugui defensar perso-
nalment l’informe davant de l’òrgan municipal corres-
ponent.

b) Quan l’Alcalde del municipi hagi de dictar un De-
cret que afecti de manera específica els interessos de 
l’EMD, haurà de comunicar-ho prèviament a l’alcalde 
de l’EMD perquè pugui emetre el corresponent informe.

3. En cas que el municipi s’aparti de l’informe emès 
per l’EMD, caldrà una motivació específica per part de 
l’òrgan municipal corresponent.

4. Els respectius reglaments d’organització i funciona-
ment del municipi i de l’EMD podran determinar la for-
ma en què es farà efectiva aquesta intervenció de l’EMD.

5. En l’àmbit de les seves atribucions, les EMD tenen 
plena autonomia per a l’administració del nucli de po-
blació. No obstant això, per a la disposició de béns, 
operacions de crèdit i expropiació forçosa, les EMD 
hauran de comunicar-ho a posteriori a l’ajuntament 
del municipi en un termini inferior als dos mesos.

6. Els alcaldes de les entitats municipals descentralit-
zades o regidor en qui delegui podran intervenir en els 
plens municipals amb veu i sense vot.

7. Els conflictes de competències entre diferents enti-
tats municipals descentralitzades d’un mateix municipi 
seran resoltes pel ple municipal.

8. El conflictes de competències entre un municipi i les 
seves entitats municipals descentralitzades en l’exerci-
ci de les seves competències seran resolts pel titular del 
Departament de Governació de la Generalitat de Ca-
talunya competent en matèria d’Administració Local.»

68 Esmena núm. 68
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 45, amb la redacció següent: 

«Article 45. Supressió de les entitats municipals des-
centralitzades

1. La supressió de les entitats municipals descentralit-
zades es pot produir per iniciativa de: 

a) la mateixa entitat

b) l’ajuntament, amb audiència prèvia de de conformi-
tat amb l’entitat

c) del Govern de la Generalitat, escoltada de conformi-
tat amb l’entitat i l’ajuntament

2. En el cas de la lletra a), la iniciativa de la supressió 
de l’entitat ha de ser ratificada pel ple de l’ajuntament 
per majoria absoluta, a fi d’elevar-la al Govern de la 
Generalitat perquè l’aprovi, si s’escau.

3. En el cas de la lletra b) l’ajuntament només podrà acor-
dar-ne la iniciativa de la supressió per majoria absolu-
ta del ple, amb l’audiència prèvia conformitat de l’en-
titat, i amb l’informe favorable previ del Govern de la 
Generalitat, un cop escoltades la Comissió de Delimita-
ció Territorial i la Comissió Jurídica Assessora, quan el 
manteniment de l’entitat pugui comprometre l’estabilitat 
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pressupostària i la sostenibilitat financera del municipi o 
repercuteixi negativament sobre l’eficiència o la qualitat 
de la prestació dels serveis municipals.

4. El Govern de la Generalitat pot suprimir d’ofici les 
entitats municipals descentralitzades en el supòsits de 
no presentació dels comptes anuals a la Sindicatura de 
Comptes durant dos exercicis pressupostaris consecu-
tius. Així mateix, podrà suprimir les entitats esmenta-
des si concorren les circumstàncies previstes a l’apar-
tat 3 anterior, amb audiència de l’entitat i del municipi 
afectats.»

69 Esmena núm. 69
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra g de l’apartat primer de l’arti-
cle 49

«Article 49. Creació de comarques

1. Només es podrà crear una comarca quan es com-
pleixin els requisits següents: [...]

g) que la nova comarca agrupi municipis que sumin un 
mínim de 15.000 habitants.

[...]»

70 Esmena núm. 70
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 50.

71 Esmena núm. 71

D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís en la lletra a de l’apartat tercer de 
l’article 50, amb la redacció següent: 

«Article 50. Substitució dels consells comarcals en 
l’àmbit territorial de les àrees metropolitanes

[...]

3. En defecte de regulació per la Llei de creació de 
l’àrea metropolitana, s’apliquen les regles següents: 

a) en el cas de supressió del consell comarcal, l’àrea 
metropolitana assumeix els mitjans personals i mate-
rials d’aquell i es subroga en tots els seus drets i obli-
gacions, inclosos els derivats de les fórmules de coo-
peració interadministratives. En virtut del principi de 
subsidiarietat, si la realitat social i territorial ho reco-
mana, la supressió del consell comarcal pot compor-
tar la creació d’un òrgan polític i administratiu des-
centralitzat dins de l’àrea metropolitana per la gestió 
de matèries comunes de la comarca, que garanteixi les 
funcions de cooperació, assessorament i coordinació 
dels municipis.

[...]»

72 Esmena núm. 72
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un paràgraf a l’apartat quart de l’article 50

«Article 50. Substitució dels consells comarcals en 
l’àmbit territorial de les àrees metropolitanes

[...]

4. En els supòsits previstos en l’apartat anterior, s’ha 
de crear una comissió mixta, formada per represen-
tants de la comarca o comarques afectades i de l’àrea 
metropolitana per determinar la forma i els terminis 
dels traspassos o, en el seu cas, de les modificacions en 
la prestació dels serveis.

Aquesta comissió mixta, també serà d’obligatòria 
constitució amb motiu de la iniciativa legislativa de 
creació d’àrees metropolitanes.

Els acords de la comissió mixta seran sotmesos a con-
sulta de les persones interessades amb caràcter previ a 
l’acord definitiu del traspàs.»

73 Esmena núm. 73
D’addició
GP Socialista

S’addicionen incisos a l’apartat 1 de l’article 51

«Article 51. Adaptació de les comarques a la divisió 
veguerial i a les àrees metropolitanes

1. La divisió comarcal s’ha d’adaptar a les demarcaci-
ons veguerials de Catalunya i a les demarcacions de 
les àrees metropolitanes previstes per la legislació so-
bre organització veguerial i de creació d’àrees metro-
politanes, de manera que cada comarca ha de formar 
part íntegrament d’una vegueria, i sempre que la rea-
litat social i territorial ho recomani, la comarca ha de 
formar part íntegra de l’àrea metropolitana.

[...]»

74 Esmena núm. 74
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un apartat tercer de l’article 51, amb la re-
dacció següent: 

«Article 51. Adaptació de les comarques a la divisió 
veguerial

[...]

3. El territori de l’Aran constitueix una entitat territori-
al singular dins de Catalunya.»

75 Esmena núm. 75
De supressió
GP Socialista

Supressió de l’article 52.
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76 Esmena núm. 76
De modificació
GP Socialista

Es modificació l’article 52

«Article 52. Cooperació municipal

[...]

2. En l’exercici de la funció de cooperació, la comarca 
ha de vetllar perquè les activitats i els serveis munici-
pals es prestin amb un nivell de qualitat homogènia en-
tre tots els municipis de la comarca.

3.2 Aquestes funcions s’exerceixen coordinadament 
amb les que tenen atribuïdes les vegueries en aquests 
mateixos àmbits.»

77 Esmena núm. 77
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’article 52 amb la redacció se-
güent: 

«Article 52. Cooperació municipal

1. La comarca exerceix les funcions de cooperació, as-
sessorament i coordinació dels municipis i de les en-
titats municipals descentralitzades, que li atribueix la 
legislació sobre organització comarcal.

2. En l’exercici de la funció de cooperació, la comarca 
ha de vetllar perquè les activitats i els serveis munici-
pals es prestin amb un nivell de qualitat homogènia 
entre tots els municipis i de les entitats municipals des-
centralitzades de la comarca.

3. Aquestes funcions s’exerceixen coordinadament 
amb les que tenen atribuïdes les vegueries en aquests 
mateixos àmbits.»

78 Esmena núm. 78
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’article 53, amb la redacció se-
güent: 

«Article 53. Gestió comuna per la comarca de compe-
tències municipals

1. La comarca pot gestionar comunament per a tots 
o per alguns dels seus municipis i entitats municipals 
descentralitzades, qualsevol activitat o servei de com-
petència municipal que aquells els hagin encarregat de 
gestionar o delegat.

2. Per exercir aquesta gestió caldrà: 

a) que l’activitat o el servei s’inclogui en el pla d’actu-
ació comarcal.

b) que el municipi o entitats municipals descentralitza-
des delegui la gestió de la competència a la comarca.

3. La delegació de la gestió s’ha de fer per mitjà de 
conveni entre la comarca i el municipi o entitats mu-
nicipals descentralitzades, d’acord amb les regles ge-
nerals previstes per a la delegació en aquesta Llei i la 
legislació aplicable.»

79 Esmena núm. 79
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 53, amb la redacció següent: 

«Article 53. Gestió comuna per la comarca de compe-
tències municipals

1. La comarca pot gestionar comunament per a tots o 
per alguns deis seus municipis, qualsevol activitat o 
servei de competència municipal que aquells els hagin 
encarregat de gestionar o delegat.

2. En l’exercici de la funció de cooperació, la comarca 
ha de vetllar perquè les activitats i els serveis munici-
pals es prestin amb un nivell de qualitat homogènia en-
tre tots els municipis de la comarca.

3.2 Aquestes funcions s’exerceixen coordinadament 
amb les que tenen atribuïdes les vegueries en aquests 
mateixos àmbits.»

80 Esmena núm. 80
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 54.

81 Esmena núm. 81

Modificació
GP Socialista

Es modifica tot l’article 55, amb la redacció següent: 

«Article 55. Gestió de serveis municipals

1. Sens perjudici del que disposa l’article 30 d’aquesta 
Llei, la comarca prestarà els serveis mínims de reco-
llida de residus, d’abastament domiciliari d’aigua po-
table, de neteja viària i de control d’aliments i begudes 
dels municipis, i en el seu cas de les entitats munici-
pals descentralitzades, de menys de 1.000 habitants 
que els hagin encarregat o delegat la gestió.

2. La comarca podrà també prestar altres serveis mí-
nims dels municipis que la integren de la seva comarca 
que els hagin encarregat o delegat la gestió.

3. La comarca ha d’establir els procediments neces-
saris perquè els municipis afectats puguin participar 
participin directament en la presa de decisions sobre 
la gestió dels serveis per la comarca i en el seguiment 
d’aquesta gestió.»
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82 Esmena núm. 82
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís a l’apartat primer de l’article 55.

«Article 55. Gestió de serveis municipals

1. Sens perjudici del que disposa l’article 30 d’aques-
ta Llei, la comarca pot prestar els serveis mínims de 
recollida de residus, d’abastament domiciliari d’aigua 
potable, de neteja viària i de control d’aliments i begu-
des dels municipis, i en el seu cas de les entitats muni-
cipals descentralitzades, de menys de 1.000 habitants.

[...]»

83 Esmena núm. 83
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’article 57, amb la redacció se-
güent: 

«Article 57. El Ple

1. El ple del consell comarcal, que podrà adoptar la 
denominació de consell d’alcaldes i alcaldesses, es-
tà integrat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis i 
dels presidents o Presidentes de les EMD que formen 
part de la comarca.

2. El ple adopta els seus acords per consens de tots els 
membres. Només quan no sigui possible, s’adoptaran 
els acords pel sistema de vot ponderat. Cada alcalde o 
alcaldessa, President o Presidenta de les EMD disposa 
d’un vot, més els vots addicionals en funció de la po-
blació del municipi, o de l’entitat municipal descentra-
litzada d’acord amb l’escala següent: 

[...]»

84 Esmena núm. 84
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 65, amb la redacció següent: 

«Article 65. Competències pròpies

1. Les vegueries tenen competències pròpies en els ter-
mes que determinin les lleis i, en tot cas, sobre les ma-
tèries següents: 

a) La coordinació dels serveis municipals entre ells per 
garantir la prestació integral i adequada dels serveis 
en tota la demarcació veguerial.

b) L’assistència i la cooperació jurídica, econòmi-
ca i tècnica als municipis, especialment als que tenen 
menys capacitat econòmica i de gestió, seguint criteris 
d’equilibri territorial.

c) El foment dels interessos propis de la vegueria.

d) Aquelles competències que li atribueixin expressa-
ment les lleis.

2. Les vegueries podran exercir les següents competèn-
cies prèvia delegació dels municipis: 

a) El foment de les polítiques d’acolliment d’immi-
grants.

b) La prevenció d’incendis.

c) La conservació de camins i vies rurals que transcor-
rin per més d’un terme municipal.

d) El tractament de residus i el tractament d’aigües re-
siduals.

3. Les funcions d’assistència i cooperació local previs-
tes en la Llei de vegueries s’adrecen als municipis i a 
les comarques com a àmbit de gestió comuna de les 
competències municipals.»

85 Esmena núm. 85
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 65, 
amb la redacció següent: 

«Article 65. Competències pròpies

[...]

2. Les funcions d’assistència i cooperació local previs-
tes en la Llei de vegueries s’adrecen als municipis, a 
les entitats municipals descentralitzades i a les comar-
ques com a àmbit de gestió comuna de les competèn-
cies municipals.»

86 Esmena núm. 86
De supressió
GP Socialista

Suprimir un incís a l’apartat primer de l’article 67.

«Article 67. Competències delegades per la vegueria

1. Les vegueries poden delegar en les comarques les 
seves competències, d’acord amb la capacitat de gestió 
de cada comarca i amb els estàndards mínims de qua-
litat i sota els principis de racionalització administrati-
va, d’eficiència i de sostenibilitat financera.

[...]»

87 Esmena núm. 87
De supressió
GP Socialista

Supressió de l’apartat tercer de l’article 67

«Article 67. Competències delegades per la vegueria

[...]

3. La delegació serà obligatòria quan la comarca tin-
gui capacitat per exercir les funcions o per gestionar els 
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serveis, d’acord amb els estàndards mínims de qualitat 
i els principis de sostenibilitat financera i d’eficiència.»

88 Esmena núm. 88
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat primer de l’article 69, amb la re-
dacció següent: 

«Article 69. Cooperació entre la vegueria i les comar-
ques o àrees metropolitanes

1. En cada vegueria s’ha de constituir, dins dels pri-
mers 90 dies des de la presa de possessió del President 
de la mateixa, una comissió Comissió de Descentra-
lització per articular les relacions interadministratives 
amb les respectives comarques o àrees metropolitanes 
de la demarcació de la vegueria, i establir els crite-
ris de cooperació i de coordinació descentralització 
de les competències respectives i delegades, si s’escau 
d’acord amb aquesta llei.

[...]»

89 Esmena núm. 89
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat segon de l’article 73

«Article 73. Creació de mancomunitats

1. Els municipis poden associar-se en mancomunitats 
de municipis per establir, gestionar o executar en co-
mú obres i serveis determinats de la seva competència, 
sempre que concorrin els requisits següents: 

1. Els municipis poden associar-se en mancomunitats 
de municipis per establir, gestionar o executar en co-
mú obres i serveis determinats de la seva competència, 
sempre que concorrin els requisits següents: 

a) que els serveis no puguin ser gestionats per les co-
marques o les vegueries, d’acord amb el que preveu 
aquesta Llei.

[...]

2. En cap cas es poden crear mancomunitats per ges-
tionar serveis municipals inclosos en el pla d’actuació 
comarcal.»

90 Esmena núm. 90
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 74

«Article 74. Procediment de creació

[...]

2. La memòria ha de ser informada per la comarca 
o comarques o, si s’escau, per les àrees metropolita-
nes que corresponguin, i ha de ser tramesa, juntament 

amb els informes emesos, al departament de la Ge-
neralitat competent en matèria de règim local perquè 
formuli les observacions de legalitat, els suggeriments 
i les propostes que consideri convenients.

[...]»

91 Esmena núm. 91

De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat tercer de l’article 74

«Article 74. Procediment de creació

[...]

3. El departament de la Generalitat competent en matè-
ria de règim local verificarà el compliment dels requi-
sits necessaris per crear la mancomunitat i elaborarà el 
corresponent informe preceptiu i vinculant.»

92 Esmena núm. 92
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix part de l’apartat segon de l’article 77

«Article 77. Cooperació interadministrativa

[...]

2. La cooperació interadministrativa serà de caràcter 
voluntari, llevat dels casos en què la Llei la configura 
com un mandat específic en relació amb l’Administra-
ció de la Generalitat o un ens supramunicipal.

[...]»

93 Esmena núm. 93
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de l’apartat tercer de l’article 77

«Article 77. Cooperació interadministrativa

[...]

3. El sistema ordinari de cooperació interadministra-
tiva voluntària és el conveni entre les administracions 
interessades. La cooperació interadministrativa mitjan-
çant consorci es podrà establir quan la seva finalitat no 
es pugui assolir adequadament a través d’un conveni i 
s’acrediti el compliment del seu objectiu amb un cost 
inferior.»

94 Esmena núm. 94
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 78.
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95 Esmena núm. 95
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 79.

96 Esmena núm. 96
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat segon de l’article 80.

«Article 80. Els consorcis

[...]

2. Els estatuts del consorci hauran de recollir expres-
sament l’administració pública a la qual estigui adscrit. 
Quan hi participin persones jurídiques privades sense 
afany de lucre que tinguin finalitat d’interès públic con-
current, el consorci també estarà adscrit a una admi-
nistració pública, d’acord amb els criteris de l’apartat 
anterior.

[...]»

97 Esmena núm. 97
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 81, amb la redacció següent: 

«Article 81 Sostenibilitat financera dels consorcis

1. [...]

2. Pel que fa a la creació, les administracions promoto-
res del consorci han d’elaborar una memòria justifica-
tiva de la necessitat de creació del consorci i del com-
pliment dels requisits legalment establerts, i hauran de 
donar audiència prèvia a les altres administracions lo-
cals afectades.

3. També hauran de sotmetre el projecte de creació del 
consorci a informe preceptiu de la Generalitat, que no 
serà vinculant.

4. No es podrà constituir el consorci si l’informe de la 
Generalitat determina que no es poden complir els re-
quisits a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article i els 
de l’article 22.»

98 Esmena núm. 98
De supressió
GP Socialista

Es suprimeixen diversos incisos de l’article 83

«Article 83. Coordinació dels serveis

1. A més dels supòsits generals previstos en la legis-
lació local per a l’exercici de les facultats de coordi-
nació, la Generalitat també podrà coordinar l’activitat 
dels ens locals per tal de garantir: 

a) que compleixen els principis d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera

b) que no es produeixin duplicitats administratives 
amb relació a la prestació dels serveis locals

c) la viabilitat econòmica i la qualitat dels serveis mí-
nims obligatoris.

2. El Govern de la Generalitat pot establir per regla-
ment, si és necessari, els criteris mínims de coordina-
ció als quals han d’ajustar la seva actuació els ens locals 
i el procediment per verificar-ne l’aplicació.»

99 Esmena núm. 99
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat 2 de l’article 84, amb la redacció 
següent: 

«Article 84. Creació i funcionament de la Comissió 
Mixta de Govern Local de Catalunya

1. [...]

2. La Comissió Mixta de Govern Local de Catalu-
nya està adscrita al departament competent en matè-
ria d’Administració local. Està integrada, sota la pre-
sidència de la persona titular del departament, per un 
nombre igual de representants de l’Administració de la 
Generalitat i dels ens locals. La designació de repre-
sentants dels ens locals correspon a les associacions 
d’ens locals, d’acord amb la seva representativitat.

[...]»

100 Esmena núm. 100
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat tercer de l’article 88

«Article 88. Drets i deures amb relació als processos 
de presa de decisió en el ple i en comissió

[...]

3. Els representants locals poden delegar el seu vot, en 
favor d’un altre membre del mateix òrgan, en les sessi-
ons dels òrgans col·legiats, en cas de permís per causa 
de maternitat, paternitat o baixa per malaltia greu mè-
dicament acreditada.»

101 Esmena núm. 101

D’addició
GP Socialista

S’addiciona un apartat tercer bis a l’article 88.

«Article 88. Drets i deures amb relació als processos 
de presa de decisió en el ple i en comissió

[...]

3.bis) La delegació de vot establerta en l’apartat ante-
rior no és aplicable als plens comarcals. [...]»
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102 Esmena núm. 102
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís a l’apartat quart de l’article 88.

«Article 88. Drets i deures amb relació als processos 
de presa de decisió en el ple i en comissió

[...]

4. Una quarta part dels representants o dos grups po-
den sol·licitar la creació de comissions, grups de tre-
ball o altres òrgans.»

103 Esmena núm. 103
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 89.

104 Esmena núm. 104
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat tercer i quart de l’article 89.

«Article 89. Retribució dels representants locals

[...]

3. La llei de pressupostos de la Generalitat fixarà anual-
ment els límits màxims de les retribucions i drets d’as-
sistència anuals a percebre pels representants locals a 
Catalunya. Aquests límits s’han de fonamentar en els 
criteris següents: 

– Tipus d’ens local.
– Població.
– Circumstàncies econòmiques de l’ens local, en espe-
cial la capacitat financera.
– Tasques i funcions assignades al representant local.

4. La llei de pressupostos determinarà anualment la 
quantitat màxima que cada ens local podrà destinar a 
la totalitat de les retribucions dels representants locals 
mitjançant la fixació d’un percentatge màxim sobre els 
ingressos ordinaris de l’ens, d’acord amb el darrer pres-
supost liquidat.

[...]»

105 Esmena núm. 105
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat sisè de l’article 89

«Article 89. Retribució dels representants locals

[...]

6. Les quanties que s’estableixin en concepte de drets 
d’assistència a les sessions d’un òrgan col·legiat seran 
iguals per a tots els seus membres, que desenvolupen 
les mateixes tasques i funcions.»

106 Esmena núm. 106
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat primer de l’article 94.

«Article 94. Portal de la transparència

1. Els municipis i entitats municipals descentralitza-
des de més de 5.000 habitants, les comarques, i les ve-
gueries i les àrees metropolitanes han de disposar d’un 
portal de la transparència per donar compliment a les 
obligacions de transparència. El portal s’ha de confi-
gurar com una plataforma electrònica de publicitat a 
Internet, ha de ser fàcilment identificable i n’ha de per-
metre als ciutadans la consulta àgil i ràpida.

[...]»

107 Esmena núm. 107
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de l’apartat segon de l’article 95.

«Article 95. Dret d’accés a la informació pública

[...]

2. L’exercici d’aquest dret no es pot condicionar a la 
concurrència d’un interès personal, no està subjecte a 
motivació, ni requereix la invocació de cap norma.

[...]»

108 Esmena núm. 108
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un apartat 2 bis a l’apartat segon de l’ar-
ticle 95.

«Article 95. Dret d’accés a la informació pública

[...]

2. bis) S’entén que el dret d’informació ha de ser pro-
porcional a l’objecte perseguit pel ciutadà. De manera 
motivada es podrà denegar si la informació demanada 
és irracional o desproporcionada.

[...]»

109 Esmena núm. 109
D’addició
GP Socialista

S’addiciona diversos incisos a l’article 100, amb la re-
dacció següent: 

«Article 100. Funció del Síndic Municipal de Greuges

1. EI síndic/a municipal de greuges és una institució 
que, des de la proximitat de l’àmbit local, vetlla en 
l’àmbit municipal per la protecció i defensa dels drets 
constitucionals, estatutaris i legals dels veïns, amb in-
dependència i objectivitat. Vetlla especialment perquè 
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es compleixin els principis de transparència, accés a la 
informació, bona administració i participació ciutada-
na, tot aplicant el principi d’equitat.

[...]»

110 Esmena núm. 110
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 100.

«Article 100. Funció del Síndic Municipal de Greuges

[...]

2. Per dur a terme la seva funció pot supervisar: 

a) L’administració i els serveis municipals.

b) Els organismes dependents o vinculats a l’adminis-
tració municipal.

c) Les empreses municipals de capital total o parcial-
ment públic.

d) Les empreses privades que realitzin activitats o 
prestin serveis públics municipals.

e) Les empreses privades pel què fa a l’aplicació de 
subvencions, ajuts o recursos municipals que s’hagin 
concedit per donar serveis directes als ciutadans.

f) Tots aquells organismes que exerceixin per delega-
ció competències locals presten serveis mínims obliga-
toris de competència del propi municipi.»

111 Esmena núm. 111

De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 101, amb la redacció següent: 

«Article 101. Establiment de l’òrgan, elecció i durada 
del càrrec

1. Els municipis amb una població superior a 5.000 ha-
bitants poden establir l’existència de l’òrgan uniper-
sonal del síndic municipal de greuges i regular-ne ei 
seu estatut, si ho decideix el ple per majoria absoluta. 
Aquest càrrec serà honorífic i no retribuït.

2, El síndic/a municipal de greuges és escollit pel ple 
del municipi, a proposta de l’Alcalde/essa i prèvies 
consultes amb els grups i les entitats ciutadanes del 
municipi. Per a l’elecció, cal assolir una majoria ab-
soluta. Per a l’elecció cal assolir una majoria de tres 
cinquenes parts. En el cas de no assolir-se’n aquesta 
majoria, s’haurà de tornar a començar el procediment 
d’elecció amb una nova candidatura.

3. El càrrec de síndic municipal de greuges té una du-
rada de cinc anys prorrogables per nous períodes de la 
mateixa durada per acord de les majories previstes en 
el primer apartat.

4. El nomenament de Síndic/a municipal correspon a 
l’Alcalde/essa i determinarà el nivell de dedicació exi-
gible a la seva tasca i la retribució/compensació eco-
nòmica que pugui correspondre-ii. També determinarà 
els recursos materials necessaris per un eficaç desen-
volupament de la seva funció així com els recursos per-
sonals, si escauen, dels quals en serà responsable. La 
dotació econòmica necessària per al funcionament de 
la sindicatura municipal es recollirà en els pressupos-
tos de l’Ajuntament.

5. El síndic/a municipal de greuges presentarà anual-
ment davant el ple municipal la memòria l’Informe de 
les seves actuacions referides a l’any anterior.»

112 Esmena núm. 112
De modificació
GP Socialista

«Article 102. Incompatibilitats, suspensió i cessament

[...]

3. El cessament per la negligència notòria en el com-
pliment dels deures inherents al càrrec només podrà 
ser acordat exigit pel ple municipal per una majoria 
de tres cinquenes parts si ho acorda la majoria absoluta 
dels regidors, en un debat específic al qual pot assistir 
i on el Síndic té dret a intervenir abans de la votació.»

113 Esmena núm. 113
D’addició
GP Socialista

S’addiciona incisos a l’article 103, amb la redacció se-
güent: 

«Article 103. Relació i col·laboració amb el Síndic de 
Greuges de Catalunya

1. Els síndics municipals, com a institucions amb in-
dependència i autonomia pròpies, col·laboraran amb el 
Síndic de Greuges de Catalunya d’acord amb el què 
preveu la llei que regula aquesta institució. A aquests 
efectes, podran subscriure convenis respectant sempre 
el principi de lleialtat Institucional.

2. Els síndics municipals podran donar trasllat de les 
queixes al Síndic de Greuges quan la seva naturalesa 
ho requereixi per raó de la seva competència.»

114 Esmena núm. 114
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 104, amb la redacció següent: 

«Article 104. Dret a la participació ciutadana

1. Els ciutadans tenen dret a participar, individualment 
i col·lectivament per mitjà d’entitats de caràcter repre-
sentatiu, en la definició i aplicació de les polítiques pú-
bliques locals.
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2. El dret de participació és un dret polític que tenen 
tots els ciutadans i ciutadanes a participar en els afers 
públics i en l’acció política. i col·laboració permet als 
ciutadans, amb caràcter general, presentar propostes, 
fer suggeriments i expressar opinions a l’Administració 
pública local sobre qualsevol assumpte de la seva com-
petència, amb l’obligació de l’Administració de donar 
al ciutadà una resposta motivada.

3. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a col-

laborar amb l’administració local. El dret de col-

laboració implica coadjuvar conjuntament, ciutadà i 
administració, en la realització de les polítiques públi-
ques aportant recursos propis, humans i materials, o 
de qualsevol tipus per tal d’obtenir determinats rendi-
ments o activitats.

3.4. Els drets de participació es poden exercir davant 
els ajuntaments i també davant els consells de vegue-
ria en el supòsit que preveu l’apartat 2 de l’article 107.»

115 Esmena núm. 115
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 106, amb la redacció següent: 

«Article 106. Reglament de participació ciutadana 

1. Els municipis i les entitats municipals descentralit-
zades de més de 5.000 habitants i les vegueries han de 
poden disposar d’un reglament de participació ciuta-
dana, així com elaborar plans, programes o polítiques 
de participació ciutadana que millorin la qualitat de-
mocràtica, d’acord amb les disposicions que s’inclo-
uen en aquest títol.

2. Els ens locals utilitzaran prioritàriament els seus 
portals de transparència per garantir l’efectivitat dels 
drets i facilitar la participació ciutadana.»

116 Esmena núm. 116
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la disposició addicional primera.

117 Esmena núm. 117
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la disposició addicional tercera.

118 Esmena núm. 118
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una disposició addicional cinquena bis.

«Cinquena bis. Addició d’un nou article 7 al Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Ca-
talunya, amb la redacció següent: 

“Article 7. Canvi de comarca

7.1 Un municipi pot canviar la seva adscripció comar-
cal sempre que hi hagi continuïtat territorial entre el 
seu terme i el dels municipis de la comarca a la qual es 
vol adscriure i se segueixi el procediment que estableix 
l’apartat 2.

7.2 Per al canvi de comarca d’un municipi s’ha de se-
guir el procediment següent: 

a) El ple de l’ajuntament ha d’adoptar un acord inicial 
en què s’expliciti la comarca a la qual es vol adscriure, 
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nom-
bre legal de regidors.

b) El consell comarcal de la comarca a la qual es vol ads-
criure ha d’acceptar el canvi, amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

c) L’ajuntament ha de trametre al Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals els acords i una me-
mòria dels motius que en justifiquen el canvi. Aquesta 
proposta s’ha de sotmetre a informe de la Comissió de 
Delimitació Territorial.

d) L’acord de canvi de comarca ha d’ésser ratificat en 
referèndum per més de la meitat del cens electoral del 
municipi afectat.

e) L’ajuntament ha d’adoptar l’acord definitiu amb el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de regidors.

7.3 Un cop finalitzat l’expedient, l’ajuntament ha de 
comunicar el canvi d’adscripció comarcal al Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals, que, 
en el termini de tres mesos, ha de dictar una ordre per 
acreditar-lo.”»

119 Esmena núm. 119
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una disposició addicional cinquena ter, 
amb la redacció següent: 

«Cinquena ter. Pla d’unificació 

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’a-
questa Llei, el Govern de la Generalitat realitzarà un 
pla d’unificació de les divisions i subdivisions territori-
als per a tos els departaments de la Generalitat, en els 
termes que estableix l’article 70.2»

120 Esmena núm. 120
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una nova disposició addicional cinquena 
Quarter, amb la redacció següent: 

«Cinquena quarter. Revisió del règim especial de l’Aran

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, en el ter-
mini d’un any, mitjançant una llei del Parlament de 
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Catalunya s’ha d’adaptar i modificar el règim especial 
de l’Aran.»

121 Esmena núm. 121

D’addició
GP Socialista

S’addiciona una nova disposició addicional cinquena 
quinquies, amb la redacció següent: 

«Cinquena quinquies. Règim especial de l’àrea Metro-
politana de Barcelona

Les disposicions d’aquesta Llei són aplicables a l’àrea 
metropolitana de Barcelona en tot allò que no resulti 
incompatible, ni s’hi oposi o contradigui amb el règim 
establert a la Llei 31/2010 de 3 d’agost.»

122 Esmena núm. 122
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una nova disposició addicional cinquena 
sexies, amb la redacció següent: 

«Cinquena sexies. Les finances locals

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern haurà d’elaborar un projecte 
de llei de reforma de les finances locals»

123 Esmena núm. 123
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una nova disposició addicional cinquena 
septies, amb la redacció següent: 

«Cinquena septies. Règim dels serveis que correspo-
nen A les competències complementàries

Els serveis que en el moment de l’entrada en vigor de la 
Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalitat i Sos-
tenibilitat de l’Administració Local ja eren prestat per 
l’ajuntament, si no hi ha canvi substancial en el servei 
l’ajuntament el podrà seguir prestant sense necessitat 
de complir cap requisit addicional, llevat que l’ajun-
tament es trobi en els supòsits de l’article 116.bis de la 
Llei 27/2013 de 27 de desembre.»

124 Esmena núm. 124
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una nova disposició addicional cinquena 
octies, amb la redacció següent: 

«Cinquena octies. Consorcis i organismes especialit-
zats en serveis de salut

El Govern adoptarà les mesures necessàries per tal de 
garantir el manteniment dels consorcis i altres orga-
nismes amb personalitat jurídica pròpia, que compten 
amb la participació dels ens locals en els seus òrgans 

de govern, els quals presten serveis especialitzats de 
salut.»

125 Esmena núm. 125
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una nova disposició addicional cinquena 
novies, amb la redacció següent: 

«Cinquena novies. Acció internacional i cooperació al 
desenvolupament dels ajuntaments catalans

El Govern adoptarà les mesures necessàries per tal de 
garantir que els ens locals puguin continuar realitzant 
accions internacionals i promovent projectes de coope-
ració descentralitzada.»

126 Esmena núm. 126
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la disposició transitòria primera.

127 Esmena núm. 127
De modificació
GP Socialista

Es modifica la disposició transitòria primera, amb la 
redacció següent: 

«Primera. Modificacions comarcals derivades de 
l’existència de l’àrea Metropolitana de Barcelona

1. El Govern de la Generalitat ha d’iniciar, en el ter-
mini màxim d’un any a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, els procediments necessaris per a la 
modificació de les demarcacions comarcals afectades 
per allò que preveu l’article 50 amb relació a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, d’acord amb el que es-
tableix la legislació d’organització comarcal per a la 
modificació de les demarcacions comarcals. L’instru-
ment que reguli el procediment incorporarà així ma-
teix les disposicions relatives a la successió en drets i 
obligacions de les comarques extingides, així com els 
mecanismes, condicions i terminis del traspàs dels mit-
jans personals i materials.

Aquest procediment serà sotmès a consulta de les per-
sones interessades amb caràcter previ a l’acord defini-
tiu de la modificació de les demarcacions comarcals.

2. Als efectes previstos en l’apartat anterior, el procedi-
ment haurà d’incloure la supressió del consell comar-
cal de la comarca del Barcelonès i, la transformació 
del consell comarcal de la comarca del Baix Llobregat 
en un òrgan polític i administratiu descentralitzat tal 
com s’exposa a l’apartat 3 d’aquest article i la modifi-
cació dels consells comarcals del Maresme i del Vallès 
Occidental.

3. L’Àrea Metropolitana de Barcelona crearà un òr-
gan polític i administratiu descentralitzat per al Baix 
Llobregat per gestionar les matèries comunes de la co-
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marca, que garanteixi les funcions de cooperació, as-
sessorament i coordinació dels municipis.»

128 Esmena núm. 128
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la disposició transitòria tercera. 

129 Esmena núm. 129
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la disposició transitòria sisena.

130 Esmena núm. 130
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la disposició transitòria setena.

131 Esmena núm. 131

De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la disposició transitòria novena.

132 Esmena núm. 132
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la disposició transitòria desena.

133 Esmena núm. 133
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una nova disposició transitòria desena bis, 
amb la redacció següent: 

«Disposició transitòria desena bis. Reconeixement del 
deute

Mentre no s’aprovi una modificació a la Llei de Fi-
nances Locals, el Govern ha de reconèixer el deute 
adquirit amb els ajuntaments, així com establir els 
mecanismes de pagament amb les administracions 
locals.»

134 Esmena núm. 134
D’addició
GP Socialista

S’addiciona diversos incisos a la lletra a de la disposi-
ció derogatòria

«Disposició derogatòria

Amb efectes de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que-
den derogats els preceptes següents: 

a) Del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organit-
zació comarcal: art. 12, 13.2, 14.1, 14.4, 15.1, 16.2, 

18.3, 19, 20, 21, 22.1 i 22.2, 23, 39.2 i disposició 
transitòria.

[...]»

135 Esmena núm. 135
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una lletra e a la disposició derogatòria, 
amb la següent redacció: 

«Disposició derogatòria

Amb efectes de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que-
den derogats els preceptes següents: [...]

e) Apartat segon de la disposició derogatòria única de 
la Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries.»

136 Esmena núm. 136
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la disposició final primera.

137 Esmena núm. 137
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat primer de la disposició 
final segona, amb la redacció següent: 

«Disposició final segona. Autorització per a la refosa 
de la legislació local vigent

1. S’autoritza el Govern per refondre, en el termini 
d’un any, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
les disposicions legals vigents en matèria de règim lo-
cal, respectant el regim jurídic especial d’Aran. [...]»

138 Esmena núm. 138
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un apartat segon a la disposició final ter-
cera, amb la redacció següent: 

«Disposició final tercera. Programa de reforma del 
mapa municipal

1. En el termini màxim de dos anys a partir de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, el Govern aprovarà un 
programa de reforma del mapa municipal, on indicarà, 
d’acord amb aspectes geogràfics, històrics, econòmics 
i socials quines són les agrupacions voluntàries més 
aconsellables, a l’efecte d’implementar les mesures de 
foment de fusions i agrupacions.

2. Aquells municipis que presentin una situació econò-
mica sanejada, i voluntàriament alhora presentin una 
proposta de models de gestió dels serveis socials basa-
da en la mancomunació de serveis que sigui viable i es 
pugui implantar a curt termini, i compleixi els objectius 
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i principis regulats en aquesta llei, serà prioritari da-
vant del programa de fusió i agrupació dels municipis.»

139 Esmena núm. 139
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a la disposició final tercera, amb 
la redacció següent: 

«Disposició final tercera. Programa de reforma del 
mapa municipal

En el termini màxim de dos anys a partir de l’entra-
da en vigor d’aquesta Llei, el Govern aprovarà un pro-
grama de reforma del mapa municipal, on indicarà, 
d’acord amb aspectes geogràfics, històrics, econòmics 
i socials quines són les agrupacions voluntàries més 
aconsellables, a l’efecte d’implementar les mesures de 
foment de fusions i agrupacions. En aquest sentit, els 
municipis que s’agreguin i no tinguin la capital del mu-
nicipi es poden convertir en EMD.»

140 Esmena núm. 140
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una disposició final setena bis, amb la re-
dacció següent: 

«Disposició final setena bis

La disposició addicional quinzena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre serà d’aplicació als ens locals cata-
lans llevat en les competències municipals pròpies es-
tablertes a la lletra g de l’apartat segon de l’article 84 
de l’Estatut d’Autonomia.»

141 Esmena núm. 141

D’addició
GP Socialista

S’addiciona una disposició final setena ter, amb la re-
dacció següent: 

«Disposició final setena ter

Les disposicions transitòries primera i segona de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre seran d’aplicació als 
ens locals catalans llevat en les competències munici-
pals pròpies establertes a la lletra m de l’apartat segon 
de l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia.»

142 Esmena núm. 142
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una disposició final setena quarter, amb la 
redacció següent: 

«Disposició Final setena quarter

En compliment amb els preceptes establerts a les lle-
tres g i h de l’apartat primer de l’article 27 d’aquesta 
llei i de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre de Salut Públi-

ca no serà d’aplicació la Disposició transitòria tercera 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre.»

143 Esmena núm. 143
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís del paràgraf novè de l’exposició 
de motius.

«Davant de la transferència general d’atribucions de 
competències municipals en l’àmbit supramunicipal, 
la singularitat de les comarques és una oportunitat 
per situar en l’àmbit local la solució de l’exercici comú 
dels serveis municipals que permeti garantir la seva 
sostenibilitat i prestació, d’acord amb uns estàndards 
mínims de qualitat. [...]»

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Parlon Gil
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
71377)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 107 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a l’articulat del 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya (tram. 
200-00007/10). 

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat abans de l’apartat 1 de l’article 2

«Principis generals

Els ens locals exerceixen les seves funcions amb ob-
jectivitat als interessos públics i actuen d’acord amb 
els principis de descentralització, desconcentració, co-
ordinació, participació i eficàcia. L’actuació dels ens 
locals està fonamentada en el respecte als principis 
d’imparcialitat, objectivitat, legalitat. Proximitat, sub-
sidiarietat, diferenciació, equilibri territorial, asime-
tria i especialment el d’autonomia local.» 
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2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 3

«Article 3. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi-
nancera

1. L’atribució de competències locals per les lleis ha de 
garantir que l’ens local al qual es faci l’atribució pugui 
complir amb els requisits que estableix la legislació so-
bre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2. El principi d’estabilitat pressupostària i sostenibili-
tat financera també es pot garantir mitjançant l’aplica-
ció de les fórmules d’exercici competencial comunes 
en l’àmbit supramunicipal, d’acord amb el que preveu 
aquesta Llei.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 1 de l’article 4

«Article 4. Principi de diferenciació 

1. D’acord amb el principi de diferenciació, les dife-
rents característiques demogràfiques, geogràfiques, 
funcionals, organitzatives, de dimensió i de capacitat 
de gestió, que presenta la realitat municipal de Catalu-
nya, afavorint la flexibilitat institucional, es tindran en 
compte per al reconeixement de competències munici-
pals, per a la regulació o modificació del règim jurídic, 
orgànic, funcional i/o financer dels municipis.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 2 de l’article 4

«2. L’aplicació del principi de diferenciació pot com-
portar un reconeixement asimètric de competències 
pròpies i asimètriques entre els municipis.»

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 5

«Article 5. Principi de subsidiarietat 

D’acord amb el principi de subsidiarietat, la distribu-
ció de competències entre les diverses administracions 
ha de procurar que la seva assignació es faci preferent-
ment a les administracions més properes als ciutadans, 
i més adequades per a la prestació del servei públic. 

llevat que la naturalesa de les tasques que cal exercir 
o necessitats d’eficàcia o d’economia en justifiquin la 
prestació per part d’un ens local supramunicipal o per 
l’Administració de la Generalitat.»

6 Esmena núm. 6
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 2 de l’article 6

«2. En el cas de competències atribuïdes a un ens local 
supramunicipal, l’exercici d’aquestes ha de tenir caràc-
ter excloent, sens perjudici de les formes de cooperació 
interadministrativa que es puguin establir.»

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 1 de l’article 7

«1. L’atribució formal per la llei d’una competència 
local no exclou, llevat que la llei indiqui el contrari, 
que l’ens titular pugui exercir aquesta competència 
per mitjà de les formes de gestió comuna o per mit-
jà d’un ens local supramunicipal, o altres estructures 
de cooperació que es fonamenten en la voluntat de col-
laboració i associació municipal, en els termes que 
preveu aquesta Llei.»

8 Esmena núm. 8
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 2 de l’article 7

«2. L’aplicació d’una d’aquestes fórmules pot esdevenir 
obligatòria, amb caràcter transitori, quan ho exigeixin 
la viabilitat de la prestació dels serveis mínims obliga-
toris i la garantia dels principis de sostenibilitat finan-
cera i d’eficiència.»

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís al final de l’apartat 1 de l’article 8

«1. El principi de suficiència financera garanteix 
l’equilibri necessari entre les competències assumides 
per l’ens local i els recursos disponibles per a l’adequa-
da prestació, l’autonomia en la seva regulació i gestió, 
i responsabilitat fiscal en les decisions d’ingrés i des-
pesa.»
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10 Esmena núm. 10
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2 de l’article 8

«2. El principi de suficiència financera s’ha d’entendre 
referit a les competències efectivament exercides per 
l’ens local.»

11 Esmena núm. 11

D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 1 de l’article 10

«1. Els ens locals han d’apropar les decisions als ciuta-
dans i ciutadanes, mitjançant l’obertura de vies per a 
la participació; han d’ajustar la seva actuació als prin-
cipis de transparència i bon govern, i han de treballar 
per a l’assoliment d’una gestió més eficaç i eficient.»

12 Esmena núm. 12
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 11 bis al títol I 

«Article 11 bis. Principi d’equilibri territorial

Les polítiques públiques del governs locals promou-
ran que el desenvolupament econòmic, la planificació 
d’infraestructures, s’orientin a una distribució propor-
cionada a tot el territori català, evitant un creixement 
dispers i la concentració en àmbits territorials limitats 
i afavorint un model compacte amb gran mixtura so-
cial.»

13 Esmena núm. 13
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 11 ter al títol I 

«Article 11 ter. Principi d’igualtat d’accés als serveis 
públics

Els governs locals han de garantir la igualtats dels ciu-
tadans i ciutadanes en l’accés als serveis públics, eli-
minant qualsevol discriminació per raons de naixença, 
raça, sexe, opinió o qualsevol altra circumstància per-
sonal o social.»

14 Esmena núm. 14
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 11 quater al títol I

«Article 11 quater. Principi de desenvolupament sos-
tenible

Els governs locals de Catalunya han de vetllar per la 
protecció del medi ambient i promoure un desenvolu-
pament sostenible, així com la integració de les políti-
ques ambientals en les polítiques públiques sectorials.

Les polítiques ambientals es basaran en els principis 
de precaució i prevenció, la conservació dels recursos 
naturals la responsabilitat fiscal ecològica i la mini-
mització, reducció i reutilització de béns i productes.»

15 Esmena núm. 15
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 11 quinquies al títol I

«Article 11 quinquies. Promoció de polítiques d’igual-
tat

Els governs locals han d’actuar per a fer efectiu el dret 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i ho-
mes, en particular mitjançant l’eliminació de la discri-
minació de la dona, sigui quina sigui la circumstàn-
cia o condició, en qualsevol dels àmbits de la vida per 
assolir una societat més democràtica, més justa i més 
solidària.

Promouran la incorporació dels col·lectius més vulne-
rables en els àmbits de la presa de decisions.» 

16 Esmena núm. 16
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat a l’article 15

«4 bis. Llengua dels ens locals.

El català és la llengua pròpia de l’Administració local 
de Catalunya i per tant ha de ser la llengua d’ús pre-
ferent.

Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a escollir la llen-
gua oficial amb que es relacionen amb els governs lo-
cals, en les condicions establertes per l’Estatut i la le-
gislació de política lingüística de Catalunya.»
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17 Esmena núm. 17
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 17 que queda redactat de la manera se-
güent:

«Capítol II. El sistema de competències locals

Article 17. Principis generals

1. Les competències locals que determina aquesta llei 
tenen la consideració de pròpies i mínimes, i podran 
ser ampliades per les lleis sectorials 

2. Les competències pròpies dels governs locals són 
garantides per l’Estatut i per la present llei. Aquestes 
s’exerceixen en règim d’autonomia, i amb la capaci-
tat efectiva per a regular i gestionar les polítiques pú-
bliques, sota la seva responsabilitat i en benefici dels 
seus i les seves habitants, sens perjudici de la coordi-
nació, programació i execució amb altres administra-
cions públiques.

3. En els termes establerts per aquesta llei, el Govern 
de la Generalitat pot delegar competències o atribu-
ir la gestió ordinària dels seus serveis als ens locals, 
amb l’aportació simultània de la integritat dels recur-
sos financers necessaris. Així mateix, els ens locals su-
pramunicipals poden delegar competències en els ens 
d’àmbit territorial inferior.

4. L’atribució competencial als governs locals s’haurà 
de fer d’acord amb la naturalesa i les característiques 
d’aquests governs i les necessitats d’eficàcia, eficiència 
i idoneïtat i d’acord amb els principis de subsidiarietat 
i suficiència financera.

Clàusula general de competència

Sense perjudici de les competències enunciades en l’ar-
ticle següent, els municipis tenen competència per exer-
cir la seva iniciativa en l’ordenació i execució de qual-
sevol activitat i servei públic que contribueixin a satisfer 
les necessitats de la comunitat municipal, sempre que 
no estiguin atribuïdes a altres nivells de govern.

Competències municipals

1. D’acord amb la Carta Europea d’Autonomia Local, 
en els termes que disposa l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya, els governs locals catalans tenen competènci-
es sobre les matèries següents:

a) L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la 
disciplina urbanística i la conservació i el manteni-
ment dels béns de domini públic local:

1. Elaboració, tramitació i aprovació inicial, provisio-
nal i, si és el cas, definitiva, dels plans generals d’or-
denació urbana.

2. Elaboració, tramitació i aprovació dels plans i ins-
truments d’ordenació que serveixin per a la compatibi-

lització del planejament general, previ acord dels mu-
nicipis afectats.

3. Ordenació, desenvolupament, gestió i disciplina del 
sòl no urbanitzable

4. Elaboració, tramitació i aprovació provisional i de-
finitiva dels plans d’ordenació detallada.

5. Elaboració, tramitació i aprovació definitiva dels es-
tudis de detall, ordenances complementàries de l’orde-
nació urbanística, catàlegs i altres instruments d’orde-
nació urbanística.

6. Autorització prèvia i elaboració, tramitació i apro-
vació dels plans de sectorització

7. Elaboració, tramitació i aprovació dels instruments 
de execució urbanística

8. Atorgament, si s’escau, de llicències urbanístiques, 
excepte els supòsits que procedeixi una comunicació 
prèvia o declaració responsable 

9. Protecció de la legalitat urbanística i restauració de 
l’ordenació urbanística

10. Procediment sancionador derivat de les infracci-
ons urbanístiques.

11. Participació en l’elaboració i disseny dels progra-
mes d’execució d’infraestructures públiques quan dis-
corrin pel respectiu terme municipal.

12. Elaboració i aprovació de catàlegs urbanístics i 
de plans amb contingut de protecció per a la defensa, 
conservació i promoció del patrimoni històric, artístic 
i natural del seu terme municipal, sempre que estiguin 
inclosos en el Pla d’Ordenació Urbana Municipal. En 
el cas de no estar inclosos en el pla, hauran de comp-
tar amb informe preceptiu i vinculant de la conselleria 
competent en matèria de cultura.

b) La planificació, la programació i la gestió d’habitat-
ge públic i la participació en la planificació en sòl mu-
nicipal de l’habitatge de protecció oficial:

1. Elaboració i execució de la planificació d’habitatge 
i participació en l’elaboració i gestió de la planificació 
autonòmica d’habitatge.

2. Promoció i gestió d’habitatges, sense perjudici de la 
competència atribuïda a la Generalitat i en coordina-
ció i col·laboració amb aquesta.

3. Ordenació, promoció, gestió, adjudicació i control 
de equipaments dotacionals i habitatges protegits en 
les seves diferents categories, de regulació municipal 
de nova construcció o derivats de plans específics de 
rehabilitació i renovació urbana.

4. Atorgament de la qualificació provisional i definiti-
va d’habitatge protegit, de conformitat amb els requi-
sits establerts en la normativa autonòmica

c) L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la co-
munitat.
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1. Promoció, defensa i protecció de la salut pública, 
incloent tot allò relacionat amb les drogodependènci-
es. En aquesta matèria les competències dels municipis 
s’estenen, en tot cas, sobre els següents àmbits: 

a) Elaboració, aprovació, implantació i execució del 
Pla Local de Salut d’acord amb la planificació de la 
Generalitat.

b) Participació en la gestió de l’atenció primària de la 
salut.

c) Desenvolupament de polítiques d’acció local i co-
munitària amb avaluació l’impacte en salut de les ma-
teixes. 

d) Desenvolupament de programes de promoció de la 
salut, educació per la salut i protecció de la salut, amb 
especial atenció a les persones en situació de vulnera-
bilitat o de risc. 

e) Ordenació de la mobilitat amb criteris de sostenibi-
litat, integració i cohesió social, promoció de l’activitat 
física i prevenció d’accidents. 

f) Control sanitari d’edificis i llocs d’habitatge i convi-
vència humana.

g) Control sanitari oficial de la distribució d’aliments. 

h) Control sanitari oficial de la qualitat de l’aigua de 
consum humà. 

i) Control sanitari d’indústries, transports, activitats i 
serveis.

j) Control de la salubritat dels espais públics.

k) Control sanitari de zones de bany costaneres i con-
tinentals.

l) Control de plagues urbanes. 

m) Control sanitari dels cementiris i policia sanitària 
mortuòria.

2. Ordenació, planificació i gestió de la defensa i pro-
tecció de persones usuàries i consumidores. En aques-
ta matèria les competències dels municipis s’estenen, 
en tot cas, sobre els següents àmbits: 

a) La informació i educació a les persones usuàries i 
consumidores en matèria de consum, així com l’orien-
tació i l’assessorament a aquestes sobre els seus drets i 
la forma més eficaç per exercir-los.

b) Elaboració i aprovació d’Ordenances municipals 
sobre defensa i protecció de les persones usuàries i 
consumidores.

c) La informació i orientació a les empreses i professi-
onals en matèria de consum.

d) L’anàlisi, tramitació, mediació o arbitratge, si es-
cau, de les queixes, reclamacions i denúncies que pre-
senten les persones consumidores. 

e) La constitució, gestió, organització i avaluació de 
les oficines Municipals d’Informació al Consumidor i 
Consumidora en el seu àmbit territorial. 

f) El foment, divulgació i, si escau, gestió, del sistema 
arbitral de consum, en col·laboració amb l’Administra-
ció autonòmica, en els termes que preveu la legislació 
vigent.

g) La inspecció i l’exercici de la potestat sancionadora 
amb l’abast màxim i facultats establertes en la norma-
tiva autonòmica. 

h) Adopció de mesures urgents i requeriment de les col-
laboracions necessàries en els supòsits de crisi o emer-
gència que afectin la salut i seguretat o interessos eco-
nòmics de les persones consumidores i usuàries. 

i) El foment i suport a les associacions de persones 
consumidores i usuàries. 

3. Ordenació general i planificació en matèria d’igual-
tat en l’àmbit municipal.

 a) Establiment i desenvolupament d’estructures, pro-
grames i procediments per a integrar la perspectiva 
d’igualtat en l’administració local, així com aprovació 
de plans d’igualtat en l’ocupació pública. 

 b) Prestació de programes o serveis amb l’objectiu de 
garantir el accés als drets socials bàsics de les perso-
nes que pateixen discriminació. 

 c) Ordenació i gestió de recursos i serveis per a la con-
ciliació de la vida personal, laboral i familiar de dones 
i homes, que per la seva naturalesa hagin de prestar-se 
amb caràcter municipal. 

 d) Detecció de situacions de discriminació que es pro-
dueixin en l’àmbit local i adopció de mesures per a la 
seva eradicació. 

d) La regulació i la gestió dels equipaments de les en-
titats locals.

e) La regulació de les condicions de seguretat en les 
activitats organitzades en espais públics i en locals de 
concurrència pública. La coordinació mitjançant la 
Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces pre-
sents al municipi.

1. El control, vigilància, inspecció i règim sancionador 
dels establiments de pública concurrència.

2. Atorgament de llicències, autoritzacions i permisos 
relatius als espectacles, activitats recreatives i els esta-
bliments públics en els quals se celebrin, llevat que d’ 
acord amb la legislació vigent n’hi hagi prou amb una 
comunicació prèvia o una declaració responsable.

3. Regular mitjançant ordenança l’ús dels serveis, 
equipaments, infraestructures i instal·lacions de titula-
ritat pública.
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4. L’autorització d’ampliació d’horari i d’horaris 
d’obertura permanent d’establiments públics, en el 
marc de la legislació de la Generalitat.

5. La gestió i disciplina en matèria d’animals de com-
panyia i animals potencialment perillosos, i la gestió 
del seu registre municipal.

6. Creació de cossos de policia local, així com la seva 
ordenació, planificació i gestió, en el marc del que pre-
veu la legislació sobre policia i seguretat pública. 

7. Definir i aplicar polítiques preventives en matèria 
de seguretat ciutadana en l’àmbit local en coordinació 
amb altres administracions.

f) La protecció civil i la prevenció d’incendis.

1. Elaborar i aprovar plans de protecció civil i preven-
ció i extinció d’incendis, plans que han de ser cohe-
rents i estar coordinats amb els quals formulin les ad-
ministracions d’àmbit supralocal.

2. Aprovar ordenances que estableixin mesures pre-
ventives i, si és el cas reactives, en relació amb incen-
dis, inundacions o altres tipus de contratemps o cala-
mitats.

3. Crear i gestionar estructures municipals de protec-
ció civil, així com a serveis de prevenció i extinció d’in-
cendis i salvament.

4. Ordenar l’adopció de mesures extraordinàries que 
siguin necessàries per protegir la població en cas d’in-
cendi o catàstrofe, podent mobilitzar les veïnes i veïns, 
requisar equips o ordenar el desallotjament d’edificis, 
entre d’altres, sens perjudici de les atribucions d’altres 
ens sobre aquest àmbit.

5. Promoure la vinculació ciutadana en matèria de 
protecció civil a través de la figura del voluntariat, així 
com fomentar la creació de organitzacions de volun-
tariat.

6. Elaborar i executar programes municipals de previ-
sió i prevenció en col·laboració amb altres administra-
cions competents en la matèria.

7. L’elaboració de programes de prevenció de riscos i 
campanyes d’informació.

g) La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació 
infantil i la participació en el procés de matriculació 
en els centres públics i concertats del terme municipal, 
el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari esco-
lar, dels centres públics i el calendari escolar.

1. Participació en la programació de l’educació i en la 
vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria. 

2. L’assistència a la conselleria competent en matèria 
d’educació en l’aplicació dels criteris d’admissió de 
l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons 
públics.

3. La conservació, manteniment i vigilància dels edifi-
cis destinats a centres públics de segon cicle d’educa-
ció infantil, d’educació primària i d’educació especi-
al, així com la posada a disposició de l’Administració 
educativa dels solars necessaris per a la construcció 
de nous centres docents públics 

4. Gestió de la utilització d’instal·lacions dels centres 
docents públics fora de l’horari escolar, en coordina-
ció amb el departament competent en matèria d’Edu-
cació de Generalitat. a través dels procediments que 
s’estableixin a l’efecte.

5. La cooperació en l’execució de la planificació que 
realitza la conselleria competent en matèria d’educa-
ció i en la gestió dels centres públics escolars existents 
en el seu terme municipal.

6. Gestió de les escoles municipals de música previ 
conveni amb les institucions autonòmiques titulars de 
la competència en què determinarà el sistema de finan-
çament d’aquestes activitats.

7. Elaboració i execució de Plans educatius de Ciutat.

8. Creació d’Oficines municipals Educació (OME) i de 
Taules mixtes de planificació.

h) La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del 
transport de viatgers municipal.

1. Ordenació, planificació, programació, gestió, disci-
plina i promoció dels serveis urbans de transport pú-
blic de persones que, per qualsevol mitjà de transport, 
es duguin a terme íntegrament dins del terme munici-
pal.

2. Regulació i ordenació del trànsit i de l’establiment 
de vehicles en vies urbanes.

3.Conservació i manteniment de les vies públiques ur-
banes i rurals de titularitat municipal dins del terme 
municipal.

i) La regulació de l’establiment d’autoritzacions i pro-
mocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especi-
alment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i 
foment de l’ocupació.

1. Foment del desenvolupament econòmic i social local 
en el marc de la planificació autonòmica.

2. Elaboració dels plans estratègics de desenvolupa-
ment local.

3. Prospecció de les necessitats dels sectors econòmics 
i del comportament del mercat de treball local.

4. Col·laboració en l’execució de polítiques actives 
d’ocupació municipals, com a ens cooperatiu amb 
l’Administració competent per a l’execució de les po-
lítiques actives. per a això participaran en la gestió de 
programes i mesures de polítiques actives d’ocupació i 
en particular a:

 a) intermediació laboral
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 b) foment de l’ocupabilitat, la inclusió social i la igual-
tat en

 c) el mercat de treball

 d) la formació professional per a l’ocupació

 e) el foment de l’ocupació autònoma i iniciatives em-
presarials generadores d’ocupació

 f) la promoció de l’ocupació local

5. Foment d’infraestructures per a la instal·lació de no-
ves empreses.

6. Ordenació, gestió, promoció i disciplina sobre mer-
cats de proveïments, així com regulació de la venda 
ambulant i no sedentària d’acord amb el que preveu la 
legislació de la Generalitat. 

7. Autorització de fires i mercats d’obertura periòdica 
així com la promoció del condicionament físic dels es-
pais destinats a la instal·lació.

8. Organització i autorització, si escau, d’esdeveni-
ments o exposicions destinades a la promoció de pro-
ductes singulars

j) La formulació i la gestió de polítiques per a la pro-
tecció del medi ambient i el desenvolupament sosteni-
ble.

1. Formulació i gestió de polítiques municipals per a 
la protecció del medi ambient, la lluita contra el canvi 
climàtic, el desenvolupament sostenible i la protecció 
del patrimoni natural i la biodiversitat 

2. Elaboració i aprovació d’ordenances municipals de 
medi ambient 

3. Atorgament de les llicències d’activitats classifica-
des, excepte en aquells casos que es prevegi una comu-
nicació prèvia o declaració responsable, així com la 
vigilància, control, inspecció, supervisió i exercici de 
la potestat sancionadora respecte a les activitats sot-
meses a intervenció municipal, de conformitat amb la 
normativa ambiental

4. La programació, execució i control de mesures de 
millora de la qualitat de l’aire, que han de complir les 
determinacions dels plans de nivell supramunicipal o 
autonòmic, aprovats per la Generalitat de Catalunya.

5. L’ordenació, planificació, programació i execució de 
actuacions en matèria de protecció del medi ambient 
contra sorolls i vibracions

6. L’ordenació, execució i control de les àrees del terri-
tori municipal que admetin fluxos lluminosos mitjans i 
elevats i l’establiment de paràmetres de lluminositat La 
declaració i delimitació de sòl contaminat, en els casos 
en què aquest sòl estigui íntegrament comprès dins del 
seu terme municipal.

7. L’aprovació dels plans de descontaminació i la de-
claració de sòl descontaminat, en els casos en què 

aquest sòl estigui íntegrament comprès dins del seu ter-
me municipal.

8. La programació d’actuacions en matèria d’informa-
ció ambiental i d’educació ambiental per a la sosteni-
bilitat.

9. La declaració i gestió de parcs periurbans i l’establi-
ment de reserves naturals concertades, previ informe 
de la conselleria competent en matèria de medi ambi-
ent de la Generalitat.

10. Delimitació, ampliació, senyalització, manteni-
ment, regulació d’ús, vigilància, disciplina i recupera-
ció que garanteixi l’ús o servei públic dels camins, vies 
pecuàries o vies verdes que discorrin pel sòl urbanitza-
ble del terme municipal, d’acord amb la normativa que 
li sigui d’aplicació

11. Ordenació, gestió, prestació i control dels següents 
serveis en el cicle integral de l’aigua d’ús urbà, que in-
clou:

a) El proveïment d’aigua en alta o adducció, que in-
clou la captació dels recursos hídrics i la seva gestió, 
inclosa la generació dels recursos no convencionals, el 
tractament de potabilització, el transport per artèries o 
canonades principals i l’emmagatzematge en dipòsits 
reguladors de capçalera dels nuclis de població.

b) L’abastament d’aigua en baixa, que inclou la seva 
distribució, l’emmagatzematge intermedi i el submi-
nistrament o repartiment d’aigua de consum fins a les 
escomeses particulars o instal·lacions de les persones 
usuàries.

c) El sanejament o recollida de les aigües residuals ur-
banes i pluvials dels nuclis de població a través de les 
xarxes de clavegueram municipals fins al punt d’inter-
cepció amb els col·lectors generals o fins al punt de re-
collida per al seu tractament.

d) La depuració de les aigües residuals urbanes, que 
comprèn la seva intercepció i el transport mitjançant 
els col·lectors generals, el seu tractament i l’abocament 
de l’efluent a les masses d’aigua continentals o marí-
times.

e) La reutilització, si escau, de l’aigua residual depu-
rada.

12. Ordenació, prestació i control dels serveis de gestió 
de residus domèstics i, si escau, comercials no perillo-
sos, així com la planificació, programació i disciplina 
de la reducció de la producció d’aquests mateixos resi-
dus, tot això de conformitat amb la planificació marc 
de nivell territorial superior. 

k) La regulació i la gestió dels equipaments esportius i 
de lleure i promoció d’activitats.

1. La planificació, ordenació, gestió i promoció de l’es-
port de base i l’esport per a tothom.
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2. La construcció, ampliació i millora dels equipa-
ments esportius municipals així com la seva gestió i 
manteniment. 

3. L’elaboració i aprovació de les ordenances regula-
dores de l’ús dels equipaments esportius municipals. 

4. L’organització i, si s’escau, autorització de manifes-
tacions i competicions esportives que transcorrin ex-
clusivament pel seu territori, especialment les de ca-
ràcter popular i les destinades a participants en edat 
escolar i a grups d’atenció especial. 

5. La formulació de la planificació esportiva munici-
pal, sens perjudici de les competències autonòmiques. 

l) La regulació de l’establiment d’infraestructures de 
telecomunicacions i prestació de serveis de telecomu-
nicacions.

m) La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a 
les persones, dels serveis socials públics d’assistència 
primària i foment de les polítiques d’acolliment d’im-
migrants.

1. Ordenació, planificació i gestió dels seus propis ser-
veis en matèria de serveis socials. 

2. Planificació dels serveis socials municipals del Sis-
tema de Serveis Socials de Catalunya, d’acord amb 
la planificació estratègica la Generalitat i el Mapa de 
serveis socials 

3. Creació, organització i gestió dels serveis socials 
bàsics. 

4. Provisió dels serveis socials d’atenció primària del 
Catàleg de Prestacions i Serveis del Sistema de Serveis 
Socials de Catalunya d’acord amb la legislació regula-
dora d’aquests serveis. 

5. Protecció a les persones menors d’edat en situació 
de risc. 

6. Foment i promoció del tercer sector d’acció social, 
així com la promoció de la participació ciutadana, el 
foment del associacionisme i del voluntariat i la parti-
cipació de les persones usuàries i professionals en la 
gestió i avaluació dels serveis socials. 

7. Aportació d’informació actualitzada referida a les 
prestacions i serveis en el seu àmbit territorial d’ac-
tuació.

8. Foment i la promoció, en coordinació amb les altres 
administracions públiques de Catalunya, de la forma-
ció dels agents i professionals que intervenen en el Sis-
tema de Serveis Socials de Catalunya. 

9. Inspecció i l’exercici de la potestat sancionadora pel 
que fa a els serveis, centres i entitats de la seva titula-
ritat i pel que fa a els serveis, centres i entitats privats 
concertats, contractats o, si escau, convinguts, per a la 
prestació de serveis de competència municipal. 

10. Elaboració i desenvolupament de programes muni-
cipals per a la inclusió social. 

11. Tramitació i resolució dels procediments relatius a 
les ajudes d’emergència social i, si escau, la realització 
dels pagaments corresponents a aquestes ajudes, així 
com el seguiment i control de les mateixes i l’exercici 
de la potestat sancionadora en l’àmbit de la seva com-
petència.

12. Execució de les polítiques d’immigració a través de 
l’acreditació de l’arrelament per a la integració soci-
al de persones immigrants, així com l’acreditació de 
l’adequació de l’habitatge per al reagrupament fami-
liar.

n) La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats 
i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, 
als llacs i a la muntanya.

o) En matèria de Joventut, els municipis tindran, en tot 
cas, competències sobre els àmbits següents:

1. Ordenació, gestió, inspecció, control i exercici de 
la potestat sancionadora d’activitats, serveis i equipa-
ments específics per a la joventut.

2. Planificació i Programació municipal dels serveis 
a la joventut, d’acord amb la planificació e la Gene-
ralitat.

p) En matèria de cooperació per al desenvolupament, 
els municipis tindran, en particular, competències so-
bre els àmbits següents: 

1. Ordenació, programació i gestió de la cooperació 
tècnica i economicofinancera municipal per al desen-
volupament, així com l’acció humanitària i d’emergèn-
cia.

2. Execució dels programes i accions de cooperació al 
desenvolupament.

q) Establiment i desenvolupament d’estructures de par-
ticipació ciutadana i l’accés a les noves tecnologies.

r) En matèria de turisme, els municipis tindran, en tot 
cas, competències sobre els àmbits següents:

1. La promoció dels seus recursos turístics i festes d’es-
pecial interès. 

2. La declaració d’interès turístic d’indrets, béns i ser-
veis situats dins del seu territori.

3. La participació en la formulació dels instruments de 
planificació i promoció del sistema turístic a Catalu-
nya. 

4. El disseny de la política d’infraestructures turísti-
ques de titularitat pròpia.

5. La prestació del servei d’informació turística de ca-
ràcter local. 

s) Planificació i gestió d’activitats culturals i promoció 
de la cultura. 
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1. L’elaboració, aprovació i execució de plans i projec-
tes municipals en matèria de biblioteques, arxius, mu-
seus i col·leccions museogràfiques. 

2. La gestió de les seves institucions culturals pròpies, 
la construcció i gestió dels seus equipaments culturals 
i la seva coordinació amb altres del municipi. 

3. L’organització i promoció de tot tipus d’activitats 
culturals i el foment de la creació i la producció artís-
tica, així com les indústries culturals. 

4. Participació en el Sistema bibliotecari de Catalunya 
i en la xarxa de lectura pública. 

5. Protecció i foment del patrimoni natural, arqueolò-
gic, arquitectònic i industrial.

t) Ordenació, gestió i prestació del servei de neteja vi-
ària. 

u) Ordenació, gestió i prestació del servei d’enllume-
nat públic.

v) Ordenació, gestió i manteniment dels parcs i jardins 
públics.

w) Gestió del patrimoni municipal, la regulació del seu 
ús i destí i la seva conservació i manteniment, d’acord, 
si escau, amb la normativa de la Generalitat.

x) Gestió del padró municipal d’habitants.

y) Ordenació i gestió d’escorxadors.

z) Provisió de mitjans materials i humans per a l’exer-
cici de les funcions dels jutjats de pau d’acord amb la 
legislació.

z bis) Prestar el servei públic de comunicació audiovi-
sual d’àmbit local en règim de gestió directa, orientat 
a la creació de les condicions necessàries que permetin 
la plena vigència de les llibertats d’expressió i comu-
nicació, la plenitud del funcionament democràtic del 
sistema i la satisfacció adequada i efectiva de tot un 
seguit de drets i principis d’origen estatutari, com ara 
el dret a l’educació i a l’accés a la cultura, l’impuls del 
coneixement i l’ús de la llengua catalana, i l’afavori-
ment de la cohesió i el pluralisme social. La competèn-
cia de prestació del servei públic de comunicació au-
diovisual d’àmbit local es pot exercir en col·laboració 
amb altres entitats locals amb l’ús dels instruments as-
sociatius i de cooperació que estableix la legislació ge-
neral.» 

18 Esmena núm. 18
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 1 de l’article 18

«1. Són competències pròpies dels ens locals les atri-
buïdes per la llei les que l’Estatut i la present llei deter-
minen. Aquestes competències s’exerceixen per l’ens 

local en règim d’autonomia i sota la seva pròpia res-
ponsabilitat.»

19 Esmena núm. 19
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 3 de l’article 18

«3. La Llei determinarà els serveis que necessàriament 
han de prestar els municipis, l’establiment i la prestació 
dels quals és un dret subjectiu dels veïns, els quals po-
den exigir la seva prestació, d’acord amb les normatives 
de règim local i sectorials aplicables i amb respecte a 
les previsions d’aquesta Llei.»

20 Esmena núm. 20
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 19

«Article 19. Competències complementàries

1. Els ens locals poden promoure activitats i prestar 
serveis no inclosos en l’àmbit de les seves competèn-
cies pròpies, sempre que es compleixin els requisits se-
güents: 

a) quan l’activitat o servei contribueixi a satisfer una 
necessitat dels veïns.

b) quan l’activitat o servei no estigui atribuïda expressa-
ment per llei a una altra Administració pública.

c) quan l’ens local disposi de suficiència financera per 
promoure l’activitat o prestar el servei, i

d) quan l’ens local tingui garantida la prestació dels ser-
veis mínims obligatoris que per llei li corresponen.

2. La implantació de l’activitat o del servei no pot com-
prometre en cap cas l’exercici de les competències prò-
pies de l’ens local i ha de quedar garantida la sostenibi-
litat financera del seu exercici, així com el compliment 
del principi d’eficiència.

Els municipis a través de la Carta Municipal (Regla-
ment Orgànic Municipal), podran assumir voluntàri-
ament competències més enllà dels serveis mínims que 
els hi corresponguin pel seu nivell de població, sem-
pre que això es justifiqui per la seva situació geogràfi-
ca, tipologia especial de municipi i sempre que tinguin 
garantida la prestació dels serveis mínims obligatoris 
que per llei li corresponen o per altres circumstànci-
es, les quals s’hauran d’argumentar en una memòria 
justificativa. Aquesta memòria haurà de ser informada 
favorablement pel consell de vegueria i s’inclourà en el 
programa d’actuació municipal com a requisit previ a 
la incorporació de les noves competències a la Carta 
Municipal amb caràcter de Reglament Orgànic Muni-
cipal.»
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21 Esmena núm. 21

De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 1 de l’article 20

«1. La Generalitat pot delegar en les comarques i ve-
gueries l’exercici de competències que per la seva na-
turalesa o característiques no requereixin el seu exer-
cici directe per part l’Administració de la Generalitat 
i no comportin l’exercici de potestats de planificació o 
coordinació que excedeixin del seu l’àmbit territorial 
de l’ens a què es delegui.»

22 Esmena núm. 22
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 3 de l’article 20

«3. La delegació de competències ha de tenir com a 
finalitats apropar la gestió pública a la ciutadania, mi-
llorar l’eficàcia en la prestació dels serveis. i simplifi-
car les estructures administratives.»

23 Esmena núm. 23
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 4 de l’article 20

«4. El règim jurídic de la delegació és el previst en 
aquesta Llei, en la legislació de règim local i en la legis-
lació de règim jurídic i procediment de les administra-
cions públiques. En qualsevol cas, la delegació no pot 
afectar la sostenibilitat financera de l’ens local i ha de 
garantir la suficiència financera de l’exercici de la com-
petència.»

24 Esmena núm. 24
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 1 de l’article 21

«1. Els municipis poden gestionar en comú les seves 
competències per mitjà de la comarca o l’àrea metropo-
litana o, excepcionalment, mitjançant mancomunitats.»

25 Esmena núm. 25
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 3 de l’article 21

«3. La gestió comuna en l’àmbit comarcal o la seva pre-
visió en el pla d’actuació comarcal exclou la gestió de la 
mateixa competència per una mancomunitat. L’atribu-

ció de la competència a una àrea metropolitana també 
exclou la gestió mancomunada.

L’atribució de la competència a una àrea metropolita-
na exclourà la gestió mancomunada, sens perjudici de 
la necessitat de comptar amb la voluntat de local quan 
afecti a serveis amb caràcter d’obligatoris i mínims del 
municipi.»

26 Esmena núm. 26
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 5 de l’article 21

«5. En tot cas, per crear una mancomunitat per a la 
prestació de serveis locals, s’ha d’acreditar que no es 
poden dur a terme per la comarca o l’àrea metropolita-
na i que no es poden complir les mateixes finalitats mit-
jançant la formalització d’un conveni de col·laboració 
interadministrativa.»

27 Esmena núm. 27
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 3 de l’article 22

«3. La creació de consorcis no pot tenir com a objecte 
activitats, obres o serveis gestionats en l’àmbit comar-
cal, previstos en el pla d’actuació comarcal o que afec-
tin competències atribuïdes a una àrea metropolitana.»

28 Esmena núm. 28
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 1 de l’article 23

«1. Sens perjudici del que preveuen els articles ante-
riors, la creació de mancomunitats i consorcis ha de 
comportar una millora objectiva de l’eficiència de la 
gestió pública, eliminar o no generar duplicitats admi-
nistratives i complir amb la legislació d’estabilitat pres-
supostària i sostenibilitat financera.»

29 Esmena núm. 29
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou títol II bis 

«Títol II bis. Estatut del veí o veïna

Capítol I. El padró i la condició de veí o veïna

Article 1. Inscripció al padró i adquisició de la condi-
ció de veí o veïna

1. Totes les persones que visquin a Catalunya s’inscriu-
ran en el padró del municipi en el que resideixen ha-
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bitualment. Els ciutadans i ciutadanes que resideixen 
en diversos municipis s’inscriuran exclusivament en el 
padró del municipi on passin més temps durant l’any. 
El conjunt de persones inscrites en el padró municipal 
constitueix la població del municipi.

2. La condició de veí o veïna s’adquireix en el mateix 
moment de la inscripció en el padró corresponent.

3. Les persones que tenen veïnatge administratiu en 
qualsevol municipi de Catalunya tenen la condició po-
lítica de catalanes i catalanes.

Article 2. Caràcter de les dades del padró

1. El padró municipal és el registre administratiu on 
hi figuren els veïns i veïnes d’un municipi. Les dades 
que hi figuren en el padró, constitueixen prova de resi-
dència al municipi i al domicili habitual. Les certifica-
cions que s’expedeixin des dels ajuntaments sobre les 
dades, tenen caràcter de document públic i gaudeixen 
de presumpció de veracitat a tots els efectes adminis-
tratius.

2. Les dades que hi figuren en el padró municipal són 
confidencials. L’accés a les mateixes es regeix per la 
normativa que regula l’accés administratiu de les per-
sones als arxius i registres públics i per la legislació 
general de protecció de dades de caràcter personal.

Article 3. Dades obligatòries

La inscripció al padró municipal ha d’incloure obliga-
tòriament:

a) Nom i cognoms

b) Sexe

c) Domicili habitual

d) Nacionalitat 

e) Lloc i data de naixement 

f) Número del document nacional d’identitat o, si es 
tracta de ciutadanes o ciutadans estrangers el docu-
ment oficial equivalent 

g) Certificat o títol escolar o acadèmic

h) Les dades necessàries a efectes de l’elaboració del 
cens electoral, sempre que es garanteixi el respecte als 
drets fonamentals reconeguts per l’Estatut i la Consti-
tució.

Article 4. Gestió del padró

1. La formació, el manteniment, la revisió i la custò-
dia del padró municipal és responsabilitat de l’Ajun-
tament.

2. Els ajuntaments han d’efectuar les operacions ne-
cessàries per mantenir actualitzades les dades del pa-
dró municipal amb la finalitat que s’ajustin a la reali-
tat. Els ajuntaments disposaran de mitjans electrònics 
on els ciutadans i ciutadanes podran comunicar les 

modificacions de les seves dades a efectes d’una actua-
lització permanent. 

Capítol II. Estatut del veí i la veïna

Article 5. Drets dels veïns i veïnes 

a) Ser elector o electora i elegible, d’acord amb el que 
disposa la legislació electoral

b) Participar en l’elaboració gestió de les polítiques 
públiques dels governs locals d’acord amb el que dis-
posin les lleis i reglaments orgànics i de participació.

c) Utilitzar els serveis públics i accedir als aprofita-
ments comunals d’acord amb la legislació aplicable.

d) Gaudir d’un medi ambient i d’un espai públic urbà 
adequat i sostenible

e) Disposar d’entorns accessibles, sense barreres ni 
restriccions a totes les persones

f) Accedir de forma efectiva i en condicions d’igualtat 
als serveis públics, en els termes que determina aques-
ta llei i les corresponents ordenances municipals. Es 
fomentarà, especialment l’accés a les dones, persones 
amb disfuncions físiques i sensorials, aturats, persones 
jubilades i joves; així com totes aquelles persones que 
no disposin dels recursos econòmics suficients i al con-
junt de col·lectius desafavorits que es determini.

g) Rebre la informació sobre els riscos, de caràcter na-
tural o tecnològic que puguin afectar l’àmbit munici-
pal, així com dels plans municipals de protecció civil.

h) Dret a la informació i a la participació en els termes 
establerts en el capítol II.

i) Ser informat, amb petició raonada, i dirigir sol-

licitud prèvia a l’administració, en relació amb tots 
els expedients i la documentació d’acord amb el que 
estableixi la legislació de procediment administratiu. 
Aquest dret comprèn l’accés i l’obtenció de còpies al 
seu càrrec.

j) Obtenir certificats que acreditin qualsevol acord dels 
òrgans col·legiats, així com consultar els arxius i re-
gistres en els termes que disposin les lleis i reglaments 
orgànics. 

k) Exercir la iniciativa ciutadana de proposició norma-
tiva.

l) Ser presents en les sessions plenàries dels òrgans col-
legiats que seran públiques i de les juntes de governs 
quan tractin qualsevol assumpte delegat pel ple.

m) Sol·licitar una consulta popular en els termes esta-
blerts per la legislació sectorial.

n) Exercir l’acció pública en els casos legalment esta-
blerts

o) Exigir la prestació de l’establiment del servei públic 
corresponent quan constitueixi competència municipal 
pròpia de caràcter obligatori o servei essencial.
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p) Altres drets establerts per les lleis sectorials i per les 
normes locals.

Les persones estrangeres tenen els mateixos drets i 
deures dels veïns i veïnes. Tenen dret al sufragi actiu en 
els termes establerts per la legislació reguladora de les 
eleccions locals. La inscripció de les persones estran-
geres al padró municipal constituirà prova de residèn-
cia a Catalunya.

Article 6. Efectivitat dels drets dels veïns i veïnes

1. Els governs locals promouran accions i iniciatives 
adreçades a la implantació real i efectiva dels princi-
pis i valors de la Carta Europea de salvaguarda dels 
drets humans a les viles i ciutats convençudes que la 
bona administració de les ciutats i viles exigeix el res-
pecte i la garantia dels drets humans per a tots els ha-
bitants de les ciutats sense cap exclusió en la promoció 
dels valors de cohesió i protecció de les persones més 
vulnerables.

2. Per exigir la prestació o l’establiment dels serveis 
obligatoris es poden formular reclamacions a l’apro-
vació inicial dels pressupostos de l’ajuntament, quan 
aquests no consignin els crèdits necessaris a aquests 
efectes. Aquest dret també es podrà satisfer subsidià-
riament per altres administracions públiques, a través 
del dret de petició raonat.

Article 7. Deures dels veïns i veïnes

1.Són deures i responsabilitats de les veïnes i veïns:

a) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques 
i personals legalment previstes a la realització de les 
competències municipals.

b) Comunicar als ajuntaments les variacions de les cir-
cumstàncies personals quan aquestes impliquin una 
modificació de les dades obligatòries de la seva ins-
cripció registral.

c) Complir la normativa local i col·laborar en la seva 
aplicació informant a les autoritats locals de qualsevol 
infracció que es pugui produir a les normes de convi-
vència i de respecte a l’espai públic.

d) Fer un ús racional i adequat del patrimoni munici-
pal i de les infraestructures, serveis urbans i mobiliari 
i col·laborar en la seva preservació i recuperació.

e) Respectar les normes de convivència ciutadana en 
l’espai públic i, així mateix, respectar els drets de les 
demés persones.

f) Preservar i contribuir a la millora del medi ambi-
ent, de l’espai públic i del paisatge urbà, amb compor-
taments que promoguin els valors de l’ecologisme i la 
sostenibilitat.

g) Qualsevol altra previst a les lleis i a les ordenances 
municipals.

2. Els deures i responsabilitats regulats en l’apartat 
anterior, a excepció del previst a la lletra b), són tam-

bé exigibles a totes les persones que, sense ostentar la 
condició de veïnatge, es trobin circumstancialment en 
el terme municipal.»

30 Esmena núm. 30
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 24

«El municipi és un ens local bàsic de l’organització 
territorial catalana de Catalunya que gaudeix d’auto-
nomia, té potestat normativa i capacitat d’autoorganit-
zació i es configura com el mitjà essencial de partici-
pació de la comunitat local en els afers públics.

Les lleis de Catalunya garantiran als municipis l’au-
tonomia per a l’exercici de les seves competències, la 
defensa dels interessos propis de la comunitat que re-
presenta i la seva participació en tots els assumptes 
públics.»

31 Esmena núm. 31

De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 25

«Per a qualsevol alteració dels termes municipals cal 
justificar en el procediment administratiu que aquesta 
alteració no contravé el principi d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera en l’exercici de les serves 
competències i permet exercir les seves competències 
de manera eficient.»

32 Esmena núm. 32
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la lletra b de l’apartat 1 de l’article 26

«b) que els municipis resultants del procés tinguin més 
de 10.000 5.000 habitants.»

33 Esmena núm. 33
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una nova lletra d a l’apartat 1 de l’article 26

«d) El nou municipi ha de comptar amb característi-
ques rellevants de la seva pròpia identitat per raons 
històriques, socials, econòmiques, geogràfiques o ur-
banístiques.»
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34 Esmena núm. 34
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 27

«Article 27. Atribució legal de competències pròpies

1. Els municipis tenen competències pròpies, d’acord 
amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en els termes 
que determinin les lleis, sobre les matèries següents: 

a) la seguretat en llocs públics.

b) l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les 
vies urbanes.

c) la protecció civil.

d) l’ordenació, la gestió i l’execució de l’urbanisme i la 
disciplina urbanística; la promoció i la gestió d’habitat-
ges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies pú-
bliques urbanes i la conservació de camins i vies rurals 
municipals.

e) el patrimoni historicoartístic.

f) la protecció del medi ambient.

g) els abastaments, els escorxadors, les fires, els mer-
cats i la defensa d’usuaris i de consumidors.

h) la protecció de la salubritat pública i el control d’ali-
ments i begudes.

i) la participació en la gestió de l’atenció primària de 
la salut.

j) els cementiris i els serveis funeraris.

k) la prestació dels serveis socials i la promoció i rein-
serció socials.

l) el subministrament d’aigua potable i l’enllumenat pú-
blic i els serveis de neteja viària i el clavegueram.

m) el transport públic municipal de viatgers.

n) les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, 
l’ocupació de l’oci i el turisme.

o) la participació en la programació de l’ensenyament i 
la cooperació amb l’administració educativa en la cre-
ació, la construcció i el manteniment dels centres do-
cents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels 
centres docents i la participació en la vigilància del 
compliment de l’escolaritat obligatòria.

p) la promoció de tot tipus d’activitats econòmiques, es-
pecialment les de caràcter comercial, artesanal i turísti-
ca i el foment de l’ocupació.

q) la regulació de l’establiment d’infraestructures de te-
lecomunicacions i prestació de serveis de telecomuni-
cacions.

r) la regulació, gestió i vigilància de les activitats i els 
usos que es porten a terme a les platges, als rius, als 
llacs i a la muntanya.

2. També són competències pròpies del municipi les 
que amb aquest caràcter els atribueixi una llei en altres 
àmbits materials no previstos en l’apartat anterior.»

35 Esmena núm. 35
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 28

«Article 28. Reconeixement legal de les competències 
pròpies

Les lleis sectorials reguladores de les matèries a què es 
refereixen els apartats 1 i 2 de l’article anterior, han de 
determinar les potestats i funcions administratives que 
corresponen als municipis en relació amb l’àmbit ma-
terial que es tracti, d’acord amb els principis a què es 
refereix l’article següent.»

36 Esmena núm. 36
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 1 de l’article 29

«1. Les lleis atributives de competències pròpies als 
municipis necessiten determinen el contingut i l’abast 
concret de les potestats i les funcions que corresponen 
als municipis en relació amb l’àmbit material de què 
es tracti.»

37 Esmena núm. 37
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 3 de l’article 29

«3. Les memòries dels projectes de llei que atribuei-
xin competències pròpies als municipis han d’acredi-
tar el compliment dels principis assenyalats en el títol 
I d’aquesta Llei per tal de garantir la prestació ade-
quada de l’activitat o del servei. Quan s’escaigui, En el 
cas que el servei o activitat requereixi de finançament 
per a prestar-la adequadament, es preveurà s’haurà de 
preveure la forma per dotar dotació als municipis dels 
recursos complementaris que siguin necessaris.»

38 Esmena núm. 38
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 1 de l’article 30

«1. Sens perjudici del que disposa aquesta Llei, els mu-
nicipis han de prestar necessàriament els serveis mí-
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nims que determina la legislació de règim local i, en tot 
cas, els que es relacionen tot seguit: Els municipis, in-
dependentment o associats, han de prestar, com a mí-
nim els serveis següents:»

39 Esmena núm. 39
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a la lletra b de l’apartat 1 de l’article 30

«b) en els municipis amb una població superior als 
5.000 habitants, a més: parc públic i biblioteca públi-
ca, mercat i tractament de residus.»

40 Esmena núm. 40
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la lletra c de l’apartat 1 de l’article 30

«c) en els municipis amb una població superior als 
20.000 habitants, a més: protecció civil, prestació de 
serveis socials i instal·lacions esportives d’ús públic. als 
municipis amb una població superior a 20.000 habi-
tants, a més: protecció civil, prestació de serveis soci-
als, prevenció i extinció d’incendis i instal·lacions es-
portives d’ús públic. En matèria de protecció civil, han 
d’elaborar els plans bàsics d’emergència municipal i 
els plans d’actuació i plans específics, en el cas que es-
tiguin afectats per riscos especials o específics. En ma-
tèria de serveis socials, el finançament ha d’incloure 
els serveis socials de la població establerts legalment 
com a obligatoris.»

41 Esmena núm. 41

D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a la lletra e de l’apartat 1 de l’article 30

«e) en els municipis amb una població superior als 
50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de vi-
atgers, protecció del medi, servei de transport adaptat 
que cobreixi les necessitats de desplaçament de per-
sones amb mobilitat reduïda. També han de prestar 
aquest servei tots els municipis que siguin capital de 
comarca.»

42 Esmena núm. 42
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 2 de l’article 30

«2. Els municipis poden prestar els serveis mínims di-
rectament, indirectament o en règim de gestió comu-
na o de forma consorciada, d’acord amb el que preveu 
aquesta llei i la legislació de règim local.»

43 Esmena núm. 43
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 30 bis 

«Article 30 bis. Serveis essencials

Tenen la consideració de serveis essencials els que tin-
guin la condició legal de serveis mínims obligatoris, i 
en qualsevol cas: l’abastament i sanejament d’aigües, 
la recollida i tractament i aprofitament de residus, els 
escorxadors, mercats i llotges centrals i el transport 
públic de viatgers, així com la prestació dels serveis 
socials.»

44 Esmena núm. 44
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 30 ter

«Article 30 ter. Pla d’actuació municipal

Els ajuntaments de més de vint mil habitants hauran 
d’elaborar un Pla d’Actuació Municipal quadriennal 
on inclouran tots els projectes d’inversions i d’activi-
tats més rellevants que prioritzin i concretin l’exerci-
ci de les competències municipals i rendir-ne compte 
anul·lament.»

45 Esmena núm. 45
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 31

«Article 31. Estàndards de qualitat

1. Els serveis mínims obligatoris han de complir els es-
tàndards mínims de qualitat que s’estableixin per a tots 
o cadascun d’ells, d’acord amb la seva naturalesa i els 
principis de sostenibilitat financera i eficiència.

2. És objecte de desenvolupament normatiu la fixació 
dels estàndards de qualitat dels serveis mínims obli-
gatoris, així com els criteris i la metodologia d’avalua-
ció dels serveis, d’acord amb els requisits establerts en 
la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, amb respecte al principi de diferenciació i 
amb aplicació dels factors de correcció que correspon-
guin a la realitat socioeconòmica del món local a Ca-
talunya.

3. Els municipis han de participar, mitjançant les orga-
nitzacions associatives més representatives, en el pro-
cés de fixació i actualització dels estàndards, així com 
en la definició dels criteris i de la metodologia d’avalu-
ació.»
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46 Esmena núm. 46
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 32

«Article 32. Prestació dels serveis mínims obligatoris

1. Quan la prestació dels serveis mínims obligatoris 
pels mateixos municipis no permeti assolir els estàn-
dards de qualitat o no superi els criteris d’avaluació es-
tablerts, la seva gestió es podrà atribuir a la comarca o, 
si s’escau, a l’àrea metropolitana, o a la vegueria, amb 
audiència del municipi afectat.

2. La prestació comarcal, metropolitana o veguerial 
dels serveis ha de comportar l’atribució a la comar-
ca, a l’àrea metropolitana o a la vegueria de les po-
testats i funcions relatives a aquells, per tal de ges-
tionar-los.

3. És objecte de desenvolupament normatiu el proce-
diment per a l’establiment de la prestació comarcal, 
metropolitana o veguerial dels serveis mínims obliga-
toris, el qual ha d’incloure, necessàriament, l’audiència 
del municipi afectat. Aquesta regulació també ha d’in-
cloure els criteris i la forma per determinar l’ens local 
supramunicipal que s’ha de fer càrrec de la prestació. 
L’acord corresponent ha d’incorporar el traspàs de mit-
jans materials i personals i dels recursos econòmics 
corresponents.

4. El municipi i la comarca, àrea metropolitana o ve-
gueria han d’acordar els termes del traspàs. Si no hi 
ha acord, la Generalitat decidirà, en virtut del que es-
tableixi la normativa de desenvolupament prevista en 
l’apartat anterior.

5. La comarca, l’àrea metropolitana o la vegueria han de 
prestar els serveis mínims mitjançant una de les fórmu-
les de gestió previstes en la legislació de règim local.»

47 Esmena núm. 47
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 33

«Article 33. Criteri general 

1. La prestació dels serveis mínims obligatoris en els 
supòsits previstos en l’article 32, ha de correspondre 
preferentment a la comarca o, en el seu cas, a l’àrea me-
tropolitana, llevat dels casos que la garantia de compli-
ment dels estàndards de qualitat o dels principis d’efi-
ciència i sostenibilitat financera justifiquin l’atribució a 
la vegueria.

2. L’atribució de la gestió a la vegueria no exclou la de-
legació a la comarca o, en el seu cas, a l’àrea metropo-
litana, sempre que es compleixi el que preveu l’apartat 
anterior.»

48 Esmena núm. 48
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 34

«Article 34. Reversió de la prestació comarcal o vegue-
rial dels serveis

1. Els municipis poden recuperar la gestió dels seus ser-
veis mínims obligatoris si acrediten que poden com-
plir els estàndards mínims de qualitat, sempre que hagi 
transcorregut com a mínim un període de quatre anys 
des de l’inici de la prestació del servei per part de l’ens 
supramunicipal. L’acord municipal que sol·liciti la re-
versió ha de ser adoptat pel ple per la majoria absoluta 
del nombre legal dels seus membres.

2. El procediment i les condicions de la reversió es de-
terminaran en la normativa de desenvolupament a què 
es refereix l’article 32.3 d’aquesta Llei.»

49 Esmena núm. 49
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2 de l’article 35

«2. En cas que s’autoritzi la dispensa, s’aplica el que 
disposa l’article 33 d’aquesta Llei. El govern de la Ge-
neralitat en el termini màxim de tres mesos emetrà un 
informe en el que determinarà l’administració que ha 
d’assumir el servei i les aportacions econòmiques que 
haurà de realitzar, si s’escau, el municipi que ha estat 
dispensat.»

50 Esmena núm. 50
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 2 de l’article 36

«2. En cap cas es poden delegar competències als mu-
nicipis que no arribin als estàndards de qualitat per 
prestar els seus serveis mínims de competència muni-
cipal, d’acord amb el que preveu la legislació de règim 
local i aquesta Llei.»

51 Esmena núm. 51

D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 36 bis 

«Article 36 bis. Convenis marc de subsidiarietat local

1. Els municipis de més de vint mil habitants poden 
exercir les seves competències delegades per la Ge-
neralitat, a través de convenis marc reguladors d’ac-
tivitats pròpies o vinculades als àmbits relatius al ci-
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cle integral de l’aigua, la gestió de residus, educació, 
atenció al desenvolupament de l’autonomia personal, 
transport públic escolar, sanitat i mobilitat, la compe-
tència sancionadora en matèria de policia de l’espec-
tacle, amb la finalitat de fer pròxima a la ciutadania la 
gestió de la Generalitat tot augmentant la seva eficàcia 
i eficiència.

2. Els convenis hauran de fixar els drets i obligacions 
de les parts, els acompanyarà una memòria econòmi-
ca, establiran les valoracions del servei a prestar i les 
clàusules d’actualització. El cost íntegre serà assumit 
per l’administració de la Generalitat.

3. Els convenis seran objecte de publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Ve-
gueria.»

52 Esmena núm. 52
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De la secció 5a del títol III 

«Secció 5a. Sostenibilitat i qualitat del conjunt de ser-
veis municipals

Article 37. Avaluació dels serveis de competència mu-
nicipal

1. Els municipis han de sotmetre a avaluació el conjunt 
dels seus serveis per determinar el compliment dels 
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi-
nancera, racionalitat i no duplicitat d’actuacions i sufi-
ciència financera.

2. L’avaluació conjunta dels serveis té com a finalitats: 

a) determinar la conveniència de mantenir o suprimir 
els serveis que no són de compliment obligatori d’acord 
amb les lleis.

b) determinar l’oportunitat de la gestió en comú dels 
serveis de caràcter obligatori per mitjà d’alguna de les 
fórmules previstes en aquesta Llei.

c) proporcionar als municipis els criteris de millora o 
reorganització dels serveis.

3. És objecte de desenvolupament normatiu l’establi-
ment dels criteris, el procediment i els organismes que 
han d’intervenir en l’avaluació i les vies per fer públics 
els resultats.

Article 38. Periodicitat de l’avaluació conjunta

1. L’avaluació conjunta dels serveis s’ha de realitzar pe-
riòdicament cada quatre anys, durant els dotze mesos 
posteriors a la constitució dels ajuntaments, un cop ce-
lebrades les eleccions municipals.

2. L’avaluació a què es refereix l’apartat anterior té la 
condició de mínima i no exclou l’establiment per l’ajun-
tament d’una periodicitat menor.»

53 Esmena núm. 53
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 2 de l’article 39

«2. Els reglaments orgànics, que tenen caràcter obli-
gatori en els municipis i les EMDs de més de 5.000 
habitants, han de regular, com a mínim, les matèries 
següents:» 

54 Esmena núm. 54
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una nova lletra a bis a l’apartat 2 de l’article 39

«a bis) aspectes funcionals referents a la constitució de 
l’ens local i la vigència i la finalització del mandat.»

55 Esmena núm. 55
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la lletra d de l’apartat 2 de l’article 39

«d) el règim jurídic i el funcionament dels grups po-
lítics, quan s’escaigui, i les seves facultats d’iniciativa, 
especialment amb relació al que preveu la lletra ante-
rior.»

56 Esmena núm. 56
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la lletra g de l’apartat 2 de l’article 39

«g) la regulació orgànica i material dels instruments 
de participació ciutadana quan s’escaigui.»

57 Esmena núm. 57
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una nova lletra g bis a l’apartat 2 de l’article 39

«g bis) l’àmbit competencial en el que podrà exercir les 
seves funcions l’ens local així com els serveis els ser-
veis mínims i els serveis de caràcter essencial.»

58 Esmena núm. 58
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’enunciat de la secció 7a 

«Secció 7a. Règim especial de la ciutat de Barcelona 
Dels règims especials»
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59 Esmena núm. 59
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De sis nous articles abans de l’article 40

«Article. Municipis de règim especial

1. Són municipis de règim especial:

a) Els que funcionen en règim de consell obert
b) Els de muntanya
c) Els turístics
d) Els històric artístics
e) Els micropobles
f) Els municipis de gran població
g) Els que disposen de grans instal·lacions industrials 
o grans infraestructures

2. També es podran establir tractaments diferenciats 
per a determinar municipis quan:

a) Predominin en el seu terme activitats mineres, geo-
lògiques, marines o energètiques

b) Tinguin característiques pròpies en relació amb 
l’àmbit material de la regulació sectorial

c) Concorrin altres circumstàncies objectives que ho 
justifiquin, i especialment quan tinguin problemes es-
tructurals de viabilitat econòmica.

3. L’aplicació de més d’un règim o de més d’un tracta-
ment especial són compatibles sempre i que el munici-
pi compleixi les condicions exigides per la legislació.

4. El departament competent en matèria de govern 
local crearà un registre en el qual s’han d’inscriure, 
d’ofici o a iniciativa municipal, els municipis de règim 
especial.

5. El règim jurídic dels diferents règims especials es de-
terminarà reglamentàriament. El termini per a proce-
dimentar la inscripció, serà de tres mesos des de la sol-
licitud. En el cas contrari, els efectes seran estimatoris.

Article. Municipis de muntanya

Els municipis que formen part d’una comarca de mun-
tanya queden integrats en el règim comarcal especial 
establert per la Llei de l’organització comarcal de Ca-
talunya, sens perjudici de l’aplicació dels beneficis que 
determina l’apartat 3.

Tenen la consideració de municipis de muntanya els 
municipis que, sense pertànyer a comarques de mun-
tanya, compleixen alguna de les condicions següents:

a) Tenir situat el 65%, com a mínim, de la superfície 
de llur terme en cotes superiors als vuit-cents metres.

b)Tenir un pendent mitjà superior al 29% i tenir situat 
el 60%, com a mínim, de la superfície de llur terme en 
cotes superiors als set-cents metres.

Les bases de selecció del Pla director d’inversions lo-
cals de Catalunya poden establir criteris prioritaris 
en relació amb les obres i els serveis que sol·licitin 
aquests municipis. Els municipis de muntanya poden 
tenir tractament preferencial en les ajudes i les sub-
vencions de caràcter sectorial que són competència de 
la Generalitat i gaudir dels ajuts tècnics i dels altres 
beneficis que estableix la legislació especifica sobre 
aquesta matèria.

Quan diversos municipis limítrofs compleixen les con-
dicions de l’apartat 2, el règim específic que resulta 
d’aquest article es pot aplicar unitàriament per al con-
junt dels municipis afectats.

Als municipis de muntanya, els són aplicables les dis-
posicions especifiques que estableix la legislació secto-
rial sobre aquesta matèria.

Article. Municipis turístics

Tenen la consideració de municipis turístics els que, 
d’acord amb la normativa sectorial que els regula, 
compleixin almenys una de les condicions següents:

a) Que la mitjana ponderada anual de població turísti-
ca sigui superior al nombre de veïns i veïnes el nombre 
de places d’allotjament turístic i de places de segona 
residencia sigui superior al nombre de veïns i veïnes.

b) Que el terme municipal inclogui una àrea territorial 
que tingui la qualificació de recurs turístic essencial.

Als municipis turístics els són aplicables les disposi-
cions especifiques que estableix la legislació sobre 
aquesta matèria.

Article. Municipis historicoartístics

Tenen la consideració de municipis historicoartístics 
els que, d’acord amb la legislació especifica que regula 
aquesta matèria:

a) Siguin declarats conjunt històric.

b) Tinguin declarat conjunt històric, com a mínim, el 
50% dels immobles del municipi.

Aquests municipis han de comptar necessàriament 
amb un òrgan específic d’estudi i de proposta en ma-
tèria de conservació, de protecció i de vigilància del 
patrimoni historicoartístic.

Els municipis historicoartístics i l’Administració de la 
Generalitat poden establir convenis per a determinar:

a) Les formes d’assistència i de cooperació tècnica i 
econòmica per a realitzar i finançar els plans especials 
de protecció i els projectes d’obres de conservació, de 
manteniment, de restauració i de rehabilitació dels im-
mobles que integren el conjunt o el seu entorn.

b) Els sistemes de participació en els òrgans de l’Ad-
ministració de la Generalitat encarregats de la conser-
vació i la protecció del patrimoni historicoartístic de 
Catalunya.

Fascicle segon
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c) Els sistemes de coordinació entre les dues adminis-
tracions.

Article. Municipis industrials

Tenen la consideració de municipis industrials aquells 
en què l’activitat econòmica predominant correspon al 
sector secundari i la seva implantació comporta la ne-
cessitat d’establir les mesures especials determinades 
per aquest article. El Govern de la Generalitat ha d’es-
tablir els criteris generals i els requisits per a procedir 
a la qualificació de municipi industrial.

El règim especial del municipi industrial es pot concre-
tar en els aspectes següents:

a) L’establiment d’un servei de protecció del medi ade-
quat a la naturalesa contaminant de les activitats in-
dustrials que radiquen en el terme municipal.

b) L’establiment de condicions tècniques especifiques 
per als serveis municipals derivades de llur utilització 
industrial.

c) La participació del municipi en l’elabora ció dels 
plans econòmics i territorials.

d) Aquesta participació ha de comprendre, en tot cas, 
l’estimació inicial de les necessitats i els dèficits exis-
tents.

e) L’audiència del municipi en els expedients de con-
cessió de subvenció, d’estímuls fiscals o d’altres ajuts a 
les industries que radiquin en el seu terme.

L’Administració de la Generalitat i els municipis in-
dustrials poden establir convenis o acords de coope-
ració i delegació quan ho requereix el desplegament de 
les mesures determinades per l’apartat 2.

La planificació hidràulica que elabori i aprovi la Ge-
neralitat ha d’establir les determinacions necessàries 
per a l’abastament, l’evacuació i el tractament d’ai-
gües en els municipis o nuclis industrials.

Els plans territorials i sectorials han d’establir les actu-
acions prioritàries que s’han d’aplicar en aquests muni-
cipis, i també les dotacions d’infraestructura i d’equipa-
ments necessàries per a equilibrar els dèficits existents.

El major cost dels serveis derivats de la condició in-
dustrial del municipi, en relació amb l’estàndard or-
dinari, no ha de repercutir en els residents quan les 
característiques d’aquests serveis ho permeten. La re-
percussió s’ha de realitzar en la forma que determini la 
legislació de finances locals i pot consistir, si s’escau, 
en l’establiment d’una taxa especifica per a l’aprofita-
ment i la utilització especial del domini públic.

Article. Els micropobles

Els municipis amb una població igual o inferior als 
500 habitants seran considerats micropobles.

Per la seva naturalesa geogràfica i social i per tal d’as-
solir la igualtat d’oportunitats i millorar la qualitat de 

vida dels seus habitants, s’establiran mecanismes, me-
sures i accions compensatòries de dèficits i carències 
financeres i de serveis.»

60 Esmena núm. 60
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article abans de l’article 40

«Article. Règim especial de l’Aran

1. L’Aran disposa d’un règim jurídic especial establert 
per llei del Parlament.

Per mitjà d’aquest règim es reconeix l’especificitat de 
l’organització institucional i administrativa de l’Aran 
i se’n garanteix l’autonomia per a ordenar i gestionar 
els afers públics del seu territori.

2. La institució de govern de l’Aran és el Conselh Ge-
nerau, que és format pel Síndic, el Plen des Conselhèrs 
e Conselhères Generaus i la Comission d’Auditors de 
Compdes. El síndic o síndica és la més alta representa-
ció i l’ordinària de la Generalitat a l’Aran.

3. La institució de govern de l’Aran és elegida per mitjà 
de sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, en la 
forma establerta per llei.

4. El Conselh Generau té competència en les matèri-
es que determinin la llei reguladora del règim especial 
de l’Aran i la resta de lleis aprovades pel Parlament i 
les facultats que la llei li atribueix, en especial, en les 
actuacions de muntanya. L’Aran, per mitjà de la seva 
institució representativa, ha de participar en l’elabo-
ració de les iniciatives legislatives que afecten el seu 
règim especial.

5. Una llei del Parlament establirà els recursos finan-
cers suficients perquè el Conselh Generau pugui pres-
tar els serveis de la seva competència.»

61 Esmena núm. 61

D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article abans de l’article 40

«Article. Règim de consell obert

a) Funcionen en règim de Consell Obert els municipis 
de menys de cent habitants i els municipis que tradicio-
nalment compten amb aquest règim de govern

b) Poden funcionar amb aquest règim especial els mu-
nicipis de menys de dos cents cinquanta habitants que 
gaudeixin d’aprofitaments comunals de rendiment 
igual o superior a la quarta part dels ingressos ordi-
naris del seu pressupost, o que tinguin característiques 
especials que ho aconsellin.
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c) La constitució del Consell Obert necessita de la pe-
tició de la majoria dels veïns i veïnes, la decisió fa-
vorable de dos terços de les persones membres de 
l’Ajuntament i l’aprovació del Govern de la Genera-
litat. L’acord de l’ajuntament s0’adoptarà en el termi-
ni màxim de dos mesos des de la sol·licitud dels veïns 
i veïnes. El Govern resoldrà l’expedient en un termi-
ni màxim de tres mesos des de l’aprovació per part de 
l’ajuntament.

d) En els municipis en règim consell obert, l’adminis-
tració i govern correspondrà a un alcalde o alcaldessa 
elegit d’acord amb la legislació electoral i un consell 
general format per tots els electors i electores. L’alcal-
de o alcaldessa designarà una junta de govern integra-
da per un mínim de dos i un màxim de quatre vocals 
amb la responsabilitat d’assistència en les seves funci-
ons i la substitució en cas d’absència o malaltia.

e) El Consell General es reunirà com a mínim cada tres 
mesos i quan ho decideix l’alcalde o alcaldessa o ho 
sol·licita la quarta part com a mínim dels veïns i veï-
nes. S’aplicarà en tot cas el règim general de funciona-
ment dels plens municipals establert en aquesta llei.»

62 Esmena núm. 62
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 1 de l’article 41

«1. Les concentracions de població que dins d’un mu-
nicipi constitueixin nuclis separats i que comptin, com 
a màxim, amb 5.000 10.000 habitants en el darrer 
cens electoral, es poden constituir en entitats munici-
pals descentralitzades, per iniciativa de:» 

63 Esmena núm. 63
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 4 de l’article 41

«4. L’acord municipal per a la seva constitució s’ha 
d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta 
dues terceres parts dels membres del ple de l’ajunta-
ment. Aquest acord ha de determinar les competències 
que ha d’assumir l’entitat i el sistema de participació 
en els ingressos i el repartiment dels béns i els drets de 
l’ajuntament. Així mateix, la seva aprovació comporta 
la determinació dels límits territorials dins els quals 
l’entitat ha d’exercir les seves competències.»

64 Esmena núm. 64
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

L’apartat 5 de l’article 41

«5. L’acord s’ha d’exposar al públic per un termini de 
trenta dies mitjançant anunci al butlletí oficial corres-
ponent de la Vegueria i a la seu electrònica del muni-
cipi afectat, i ha de donar participació i audiència a la 
resta d’habitants del terme municipal.»

65 Esmena núm. 65
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís al final de l’apartat 6 de l’article 41

«6. L’aprovació definitiva correspon al Govern de la 
Generalitat, mitjançant decret, amb informe i dicta-
men previs i favorables de la Comissió Mixta de Go-
vern Local de Catalunya i de la Comissió Jurídica As-
sessora, respectivament. El Govern de la Generalitat 
ha d’aprovar-ne la constitució quan l’acord de l’ajun-
tament i els informes i dictàmens siguin favorables. El 
termini per a l’adopció no pot ser superior a un any 
des de la petició al departament competent en matè-
ria d’Administració local. El silenci del govern tindrà 
efectes positius.»

66 Esmena núm. 66
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2 de l’article 42

«2. L’òrgan col·legiat de control adopta la denominació 
de junta de veïns i veïnes i és format pels vocals i pre-
sidit pel president o presidenta.»

67 Esmena núm. 67
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 3 de l’article 42

«3. Els vocals són escollits pels veïns i veïnes de l’en-
titat municipal descentralitzada per sufragi universal, 
igual, lliure, directe i secret.»

68 Esmena núm. 68
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 4 de l’article 42

«4. Poden funcionar en règim especial de consell obert 
les entitats municipals descentralitzades de menys de 
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250 habitants que gaudeixen d’aprofitaments comu-
nals. La constitució en règim de consell obert requereix 
la petició de la majoria de veïns, l’acord del ple de l’en-
titat i l’aprovació del Govern de la Generalitat. El con-
sell obert és presidit pel president o presidenta de l’enti-
tat municipal descentralitzada i en formen part tots els 
electors.»

69 Esmena núm. 69
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 43

«d) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de més de 2.001 a 10.000 habitants: 9 vocals»

70 Esmena núm. 70
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2 de l’article 43

«2. Els partits polítics, coalicions, federacions o agru-
pacions poden presentar candidatures en una llista com 
a màxim de Els membres de la Junta s’elegeixen d’en-
tre les candidatures presentades per les diverses for-
ces polítiques, coalicions o agrupacions d’electors. 
Cada candidatura estarà encapçalada per la persona 
que aspiri a presidir l’EMD, i estarà integrada per un 
nombre de candidats i candidates inferior al nombre 
de llocs a cobrir, conforme al següent escalat: Cada 
candidatura presentarà una llista de com a màxim:» 

a) tres dos noms en entitats municipals descentralitza-
des amb una població de fins a 250 habitants (inclòs el 
cap de llista)

b) cinc tres noms en entitats municipals descentralitza-
des amb una població de 251 a 1.000 habitants (inclòs 
el cap de llista)

c) set quatre noms en entitats municipals descentra-
litzades amb una població de 1.001 a 2.000 habitants 
(inclòs el cap de llista)

d) nou cinc noms en entitats municipals descentralit-
zades amb una població de més de 2.001 a 10.000 ha-
bitants (inclòs el cap de llista)

71 Esmena núm. 71

De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 3 de l’article 43

«3. Les llistes electorals han de ser obertes, hi ha de 
figurar en un únic full totes les candidatures i ha de re-
sultar escollit president el candidat més votat. Formen 
la junta de veïns els candidats que obtinguin un nombre 
de vots més elevat a continuació del president o presi-

denta, fins a completar el nombre total a elegir en fun-
ció de la població.

Cada elector ha de seleccionar els candidats als quals 
dóna el seu vot de la manera següent: 

a) en entitats municipals descentralitzades de 3 vocals 
es pot seleccionar fins a dos candidats.

b) en entitats municipals descentralitzades de 5 vocals 
es poden seleccionar fins a quatre candidats.

c) en entitats municipals descentralitzades de 7 vocals 
es poden seleccionar fins a sis candidats.

d) en entitats municipals descentralitzades de 9 vocals 
es poden seleccionar fins a vuit candidats.

3. Les llistes electorals seran desbloquejades. Els elec-
tors i electores que ho desitgin podran indicar les se-
ves preferències entre els membres de la llista, exceptu-
ant-ne el o la cap de llista.»

72 Esmena núm. 72
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 4 de l’article 43

«4. En cas d’empat entre candidats seleccionats de la 
mateixa candidatura, és elegit el candidat o candidats 
situats en un lloc més alt a la llista de la candidatura.

4. Els electors i electores que ho desitgin podran in-
corporar noms addicionals a la candidatura votada, 
fins a, com a màxim, igualar el nombre total de llocs 
a cobrir.»

73 Esmena núm. 73
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 5 de l’article 43

«5. La presidència de l’entitat recau en el candidat amb 
més vots. En cas d’empat de candidats és escollit el que 
pertanyi a la candidatura que, en el seu conjunt, hagi 
obtingut més vots. Si no fos possible l’aplicació d’aquest 
criteri, l’empat es dirimeix per sorteig.

5. Es procedirà a l’escrutini de la següent manera:

a) Es comptarà el nombre total de vots emesos, i el 
nombre total de vots rebut per cada candidatura.

b) Queda proclamat com a President o Presidenta el 
cap de llista de la llista més votada.

c) Es procedeix a continuació al recompte dels vots in-
dividuals que s’hagin pogut emetre; el nombre de vots 
resultant es sumarà per cada candidat/a al nombre de 
vots sense indicació de preferències que s’hagin emès.

d) S’ordenaran els candidats individuals sobre la base 
del nombre total de vots rebuts; i seran elegits, per or-
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dre decreixent de vots, fins arribar al nombre total de 
càrrecs a cobrir (exclòs el cap de llista).»

74 Esmena núm. 74
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 6 de l’article 43

«6. Per tenir la condició d’elegible cal ser veí o veï-
na en el territori de l’entitat municipal descentralitza-
da. Els candidats i candidates no poden formar part de 
més d’una candidatura ni es poden presentar en el ma-
teix moment a les eleccions municipals.»

75 Esmena núm. 75
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 8 de l’article 43

«8. En cas de vacant del president o presidenta per re-
núncia, mort o incapacitat el substitueix el següent vo-
cal més votat, i, en cas d’empat, se segueix el mateix 
procediment que per a l’elecció del president o presi-
denta de la seva pròpia llista.»

76 Esmena núm. 76
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De diversos incisos i de 7 lletres noves al final de 
l’apartat 1 de l’article 44

«1. Les entitats municipals descentralitzades tenen 
competències sobre les matèries següents: 

a) La vigilància dels béns d’ús públic i dels comunals 
i la policia local desconcentrada, per les entitats mu-
nicipals descentralitzades de més de 3.000 habitants.

b) La conservació i l’administració del seu patrimoni, 
inclòs el forestal, i la regulació de l’aprofitament dels 
seus béns comunals.

c) L’enllumenat públic i la neteja viària i la recollida 
de residus.

d) L’execució d’obres i la prestació de serveis de com-
petència municipal d’interès exclusiu de l’entitat, quan 
no són a càrrec del municipi respectiu o de la comarca.

e) L’ordenació i planificació del trànsit de vehicles i de 
persones en el seu àmbit.

f) La conservació i el manteniment dels parcs i els jar-
dins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit.

g) La gestió i planificació de les activitats i equipa-
ments socials, culturals i esportius directament vincu-
lats a l’entitat.

h) L’atorgament de llicències d’obres que no requerei-
xin projecte tècnic, d’acord amb la legislació urbanís-
tica.

i) L’atorgament de llicències d’ocupació de la via pú-
blica i del domini públic en general.

j) La promoció econòmica i turística.

k)La protecció del medi ambient. (per les entitats muni-
cipals descentralitzades de més de 3.000 hab.

l) Emissió de certificacions i informes en relació amb 
el padró

m) Concessió de guals i entrades de vehicles a través 
de les voreres

n) Numeracions i canvis de nom dels carrers i espais 
públics

o) Ordenació de mercats i fires

p) Funció de policia sobre solars, façanes o edificaci-
ons en mal estat

q) Instruments de gestió urbanística d’àmbit territorial 
exclusiu de l’EMD.»

77 Esmena núm. 77
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís al final de l’apartat 3 de l’article 44

«3. L’Ajuntament pot delegar en l’entitat la interven-
ció en l’edificació i ús del sòl i del subsòl pel que fa a 
l’atorgament de llicències que afectin exclusivament al 
seu àmbit territorial, així com d’altres competències de 
mutu acord.»

78 Esmena núm. 78
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís al final de l’apartat 4 de l’article 44

«4. Correspon al president o presidenta representar 
l’entitat, administrar-ne els interessos, executar els 
acords adoptats per la junta de veïns i les altres atribu-
cions que corresponen a l’alcalde o alcaldessa, d’acord 
amb la legislació aplicable. Les atribucions i el règim 
de funcionament de la junta de veïns són els que cor-
responen al ple, en l’àmbit de les seves competènci-
es, excepte el règim de convocatòria i adopció d’acords 
que es determinarà al Reglament Orgànic Municipal.»
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79 Esmena núm. 79
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2 de l’article 45

«2. En el cas de la lletra a), la iniciativa de la supressió 
de l’entitat ha de ser ratificada pel ple de l’ajuntament 
per majoria absoluta les dues terceres parts a fi d’ele-
var-la al Govern de la Generalitat per a la seva aprova-
ció, si escau.»

80 Esmena núm. 80
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 3 de l’article 45

«3. En el cas de la lletra b) l’ajuntament només po-
drà acordar-ne la iniciativa de la supressió per majoria 
absoluta les dues terceres parts del ple, prèvia audièn-
cia de l’entitat, i previ informe favorable del Govern 
de la Generalitat, escoltades la Comissió de Delimita-
ció Territorial i la Comissió Jurídica Assessora, quan 
el manteniment de l’entitat pugui comprometre l’es-
tabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera del 
municipi o repercuteixi afectar negativament sobre 
l’eficiència o la qualitat de la prestació dels serveis mu-
nicipals.»

81 Esmena núm. 81

De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 4 de l’article 45

«4. El Govern de la Generalitat pot suprimir d’ofici les 
entitats municipals descentralitzades en el supòsits de 
no presentació dels comptes anuals a la Sindicatura de 
Comptes durant dos exercicis pressupostaris consecu-
tius prèvia audiència de l’entitat. Així mateix, podrà 
suprimir les esmentades entitats si concorren les cir-
cumstàncies previstes a l’apartat 3 anterior, amb audi-
ència de l’entitat i del municipi afectats.»

82 Esmena núm. 82
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’ordre del Capítol III. Les comarques 

«Proposem que el Capítol III. Les comarques, passi a 
ser el capítol IV.»

83 Esmena núm. 83
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’enunciat de la secció 1a del capítol III 

«Secció 1a. Divisió territorial comarcal De la comar-
ca»

84 Esmena núm. 84
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 46

Article 46. La comarca 

«La comarca és un ens local de l’organització territorial 
catalana d’àmbit supramunicipal formada per munici-
pis per a la gestió de competències i serveis locals.

1. La comarca és formada per municipis per a la gestió 
de competències i serveis locals. Té personalitat jurídi-
ca pròpia i plena capacitat i autonomia per al compli-
ment de la seva finalitat

2. El territori de la comarca és l’àmbit en què el Con-
sell Comarcal exerceix les seves competències i funci-
ons i és definit per l’agrupació dels termes municipals 
que la integren

3. El govern i l’administració de la comarca correspo-
nen al Consell Comarcal.»

85 Esmena núm. 85
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Dels apartats 1, 2 i 3 de l’article 50

«1. Les àrees metropolitanes substitueixen els consells 
comarcals i assumeixen les seves funcions en l’àmbit 
territorial corresponent.

2. La creació d’una àrea metropolitana comporta la su-
pressió del consell comarcal de la comarca o comar-
ques en el cas que aquella o aquestes quedin incloses 
íntegrament en la demarcació territorial de l’àrea me-
tropolitana. 

3. En defecte de regulació per la Llei de creació de 
l’àrea metropolitana, s’apliquen les regles següents:

a) en el cas de supressió del consell comarcal, l’àrea 
metropolitana assumeix els mitjans personals i materi-
als d’aquell i es subroga en tots els seus drets i obligaci-
ons, inclosos els derivats de les fórmules de cooperació 
interadministratives. 

b) en el cas de modificació de la comarca, s’ha d’inici-
ar pel Govern el procediment de modificació comar-
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cal que preveu la Llei d’Organització Comarcal, que en 
aquest cas resoldrà el mateix Govern per decret.

1. L’àrea metropolitana de Barcelona substitueix el 
Consell Comarcal del Barcelonès i assumeix els mit-
jans personals i materials així com els béns patrimo-
nials d’aquest, i de les seves societats mercantils, i se 
subroga en tots els seus drets i obligacions, inclosos 
els derivats de les fórmules de cooperació interadmi-
nistratives.

2. En el termini d’un any, l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona i els Consells Comarcals del Baix Llobregat, 
Vallès Occidental i Maresme hauran d’haver aprovat 
un conveni de delimitació de competències que, tot 
preservant la integritat territorial d’aquestes tres co-
marques ,eviti duplicitats en la prestació dels serveis i 
estableixi les funcions d’una i altres administracions. 
En cas de manca d’acord, transcorregut l’any, la Ge-
neralitat serà qui establirà el protocol de delimitació 
de competències.»

86 Esmena núm. 86
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 4 de l’article 50

«4. En els supòsits previstos en l’apartat anterior el su-
pòsit previst a l’apartat 1, s’ha s’haurà de crear una 
comissió mixta, formada per representants de la co-
marca o comarques afectada i de l’àrea metropolitana 
per determinar la forma i els terminis dels traspassos 
o, en el seu cas, de les modificacions en la prestació 
dels serveis.

Aquesta comissió mixta, també serà d’obligatòria 
constitució amb motiu de la iniciativa legislativa de 
creació d’àrees metropolitanes.»

87 Esmena núm. 87
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 52 

«Article 52. Cooperació municipal

1. La comarca exerceix les funcions de cooperació, as-
sessorament i coordinació dels municipis, que li atribu-
eix la legislació sobre organització comarcal.

2. En l’exercici de la funció de cooperació, la comarca 
ha de vetllar perquè les activitats i els serveis munici-
pals es prestin amb un nivell de qualitat homogènia en-
tre tots els municipis de la comarca.

3. Aquestes funcions s’exerceixen coordinadament amb 
les que tenen atribuïdes les vegueries en aquests matei-
xos àmbits.

Competències comarcals

1. La comarca exercirà per delegació o per conveni 
amb els municipis, els serveis locals sota els principis 
d’economia d’escala, d’eficiència i eficàcia i exerceix 
les competències que li delega o que li assigna el Con-
sell de Vegueria.

2. La comarca pot gestionar de forma comuna per a 
tots o per a alguns dels seus municipis, qualsevol acti-
vitat o servei de competència municipal. La delegació 
de la gestió s’ha de fer per mitjà de conveni entre la 
comarca i el municipi, d’acord amb les regles generals 
previstes per a la delegació en aquesta llei i la legisla-
ció aplicable.

3. D’acord amb les seves característiques, els serveis 
es poden referir a tot l’àmbit territorial de la comarca, 
a parts diferenciades d’aquesta o només a alguns mu-
nicipis. En cada cas s’establirà la fórmula de finança-
ment d’aquests serveis per tal de determinar les apor-
tacions econòmiques amb les quals han de contribuir 
els municipis que els rebin. 

4. La comarca podrà assumir la gestió ordinària de les 
mancomunitats, els consorcis i els ens instrumentals 
dins del seu àmbit territorial.»

88 Esmena núm. 88
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 52 bis 

«Article 52 bis. Cooperació i assistència als municipis 

1. Sens perjudici de les competències que en aquest 
àmbit corresponen al Consell de Vegueria:

a) El Consell Comarcal podrà exercir per delegació 
del Consell de Vegueria les funcions de cooperació i 
d’assistència municipal en matèria jurídica, econòmi-
ca i financera i d’obres i serveis

b) El consell comarcal podrà també per delegació del 
Consell de Vegueria garantir subsidiàriament l’exerci-
ci en les corporacions municipals de les funcions pú-
bliques de secretaria i de control i fiscalització econò-
mica reservades als funcionaris de caràcter estatal.»

89 Esmena núm. 89
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 53

«Article 53. Gestió comuna per la comarca de compe-
tències municipals

1. La comarca pot gestionar de forma comuna per a tots 
o per a alguns dels seus municipis, qualsevol activitat o 
servei de competència municipal.
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2. Per exercir aquesta gestió caldrà: 

a) que l’activitat o el servei s’inclogui en el pla d’actua-
ció comarcal.

b) que el municipi delegui la gestió de la competència 
a la comarca.

3. La delegació de la gestió s’ha de fer per mitjà de con-
veni entre la comarca i el municipi, d’acord amb les 
regles generals previstes per a la delegació en aquesta 
Llei i la legislació aplicable.»

90 Esmena núm. 90
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 54

«Article 54. Prestació comarcal de serveis mínims 
obligatoris dels municipis

1. La gestió de serveis mínims obligatoris per part de la 
comarca, en els supòsits regulats a l’article 32 d’aquesta 
Llei, pot afectar a tots o una part dels serveis mínims 
municipals.

2. La comarca també pot gestionar els serveis mínims 
municipals que hagin estat assumits per la vegueria, 
quan aquesta li encarregui la gestió.»

91 Esmena núm. 91

De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 55

«Article 55. Gestió de serveis municipals

1. Sens perjudici del que disposa l’article 30 d’aquesta 
Llei, la comarca prestarà els serveis mínims de recolli-
da de residus, d’abastament domiciliari d’aigua potable, 
de neteja viària i de control d’aliments i begudes dels 
municipis, i en el seu cas de les entitats municipals des-
centralitzades, de menys de 1.000 habitants.

2. La comarca podrà també prestar altres serveis mí-
nims dels municipis que la integren.

3. La comarca ha d’establir els procediments necessa-
ris perquè els municipis afectats puguin participar en la 
presa de decisions sobre la gestió dels serveis per la co-
marca i en el seguiment d’aquesta gestió.»

92 Esmena núm. 92
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De 3 nous apartats, entre l’apartat 1 i l’apartat 2, a l’ar-
ticle 57

«Apartat. Els grups polítics que hagin obtingut més del 
5 per cent de vots a la comarca i no disposin de cap 

alcalde o alcaldessa designaran d’entre els regidors i 
regidores dels municipis de la comarca un conseller o 
consellera comarcal que disposarà d’un vot en el Ple 
del Consell. Si en el transcurs del mandat un grup gua-
nya o perd la presència a través dels alcaldes o les al-
caldesses es procedirà a adequar la composició del 
Consell al que disposa el paràgraf anterior.

Apartat. Els alcaldes i alcaldesses podran delegar la 
seva presència en el Ple del Consell Comarcal de for-
ma puntual o permanent en un regidor o regidora del 
seu municipi. En cas que la delegació sigui permanent 
haurà de ser aprovada pel Ple del municipi afectat per 
majoria simple.

Apartat. Els alcaldes i alcaldesses donaran compte 
dels acords presos al Consell Comarcal en els seus res-
pectius òrgans col·legiats plenaris.»

93 Esmena núm. 93
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’ordre del capítol IV. Les vegueries 

«Proposem que el Capítol IV. Les vegueries, passi a 
ser el Capítol III.»

94 Esmena núm. 94
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat a l’article 64

«Article 64. La vegueria

1. La vegueria, com a ens local bàsic de l’organització 
territorial catalana determinat per l’agrupació de mu-
nicipis, representa és l’àmbit territorial específic per a 
l’exercici del govern intermunicipal de cooperació lo-
cal i té personalitat jurídica pròpia i la divisió terri-
torial adoptada per la Generalitat per a l’organització 
territorial dels seus serveis.

2. La vegueria exercirà les competències pròpies per a:

a) Assegurar a través de l’exercici del govern intermu-
nicipal de cooperació local la capacitat de gestió dels 
municipis, per a que aquests puguin desenvolupar les 
seves competències i les seves polítiques públiques.

b) Garantir l’accés als serveis públics que qualsevol 
ciutadà o ciutadana de l’àmbit territorial veguerial, in-
dependentment d’on resideixi.»
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95 Esmena núm. 95
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 64 bis 

«Article 64 bis. Govern

1. El govern veguerial correspon al Consell de Vegue-
ria que substitueix a la diputació, d’acord amb l’Es-
tatut

2. El Consell de Vegueria està format pel president o 
presidenta i pels consellers i conselleres

3. El règim d’elecció dels consellers i conselleres així 
com del president o presidenta es definirà a la llei elec-
toral de Catalunya.»

 96 Esmena núm. 96
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una nova lletra d bis a l’apartat 1 de l’article 65

«Article 65. Competències pròpies

1. Les vegueries tenen competències pròpies en els ter-
mes que determinin les lleis i, en tot cas, sobre les ma-
tèries següents: 

a) La coordinació dels serveis municipals entre ells 
per garantir la prestació integral i adequada dels ser-
veis en tota la demarcació veguerial.

b) L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica 
i tècnica als municipis, especialment als que tenen 
menys capacitat econòmica i de gestió, seguint criteris 
d’equilibri territorial.

c) El foment dels interessos propis de la vegueria.

d) El foment de les polítiques d’acolliment d’immi-
grants.

dbis) Exercir mitjançant òrgans específics les compe-
tències en matèria d’urbanisme, medi ambient, segure-
tat, patrimoni cultural que determini la legislació sec-
torial. 

e) La prevenció d’incendis.

f) La conservació de camins i vies rurals que transcor-
rin per més d’un terme municipal.

g) El tractament de residus i el tractament d’aigües re-
siduals.

h) Aquelles competències que li atribueixin expressa-
ment les lleis.»

97 Esmena núm. 97
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 2 de l’article 65

«2. Les funcions d’assistència i cooperació local pre-
vistes en la Llei de vegueries s’adrecen als municipis 
i a les comarques com a àmbit de gestió comuna i vo-
luntària de les competències municipals.»

98 Esmena núm. 98
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 67 

«Article 67. Competències delegades per la vegueria

1. Les vegueries poden delegar en les comarques les 
seves competències, d’acord amb la capacitat de ges-
tió de cada comarca i amb els estàndards mínims de 
qualitat i sota els principis de racionalització adminis-
trativa, eficiència i millora de la qualitat dels serveis a 
la ciutadania d’eficiència i de sostenibilitat financera.

2. La delegació pot incloure la totalitat de les funcions 
o serveis, o afectar-ne només una part, sempre que la 
delegació parcial no generi disfuncions.

3. La delegació serà obligatòria quan la comarca tin-
gui capacitat per exercir les funcions o per gestionar els 
serveis, d’acord amb els estàndards mínims de qualitat 
i els principis de sostenibilitat financera i d’eficiència.

4. El que preveu aquest article serà aplicable, si s’es-
cau, a les àrees metropolitanes.»

99 Esmena núm. 99
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 1 de l’article 68

«1. Les vegueries poden prestar serveis públics de ca-
ràcter supracomarcal. Per al seu exercici es requereix:

a) que es justifiqui la necessitat o conveniència de l’es-
tabliment del servei.

b) que el servei no formi part d’una competència atri-
buïda expressament per llei a una altra administració 
pública.

c) que es garanteixi la sostenibilitat financera del ser-
vei, i

d) que el servei es pugui gestionar d’acord amb el prin-
cipi d’eficiència i millora de la qualitat del servei a la 
ciutadania i no generi duplicitats administratives.»
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100 Esmena núm. 100
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 68 bis 

«Article 68 bis. Funcions de cooperació i assistència

1. Els Consells de Vegueria exerceixen les seves com-
petències de cooperació i assistència local a través de 
l’orientació i assessorament jurídic, econòmic i tècnic.

Funcions:

a) Coordinar els serveis municipals entre si, per a ga-
rantir la prestació integral i adequada dels serveis en 
tot el territori veguerial.

b) Prestar serveis públics de caràcter supracomarcal.

c) Planificar i executar infraestructures generals, obres 
i equipaments d’interès territorial de la Vegueria, amb 
la participació dels governs locals en la gestió.

d) Assistir en l’exercici de les funcions de contractació 
i la supervisió de projectes tècnics i elaboració de plecs 
de clàusules.

e) Exercir, si s’escau, les funcions públiques de secreta-
ria, intervenció i tresoreria. 

f) Defensar jurídicament els governs locals.

g) Seguir l’execució d’obres i serveis com el padró 
d’habitants i la conservació de carreteres.

h) Donar suport a la gestió electrònica de procedi-
ments administratius i suport informàtic a la creació 
de xarxes telemàtiques.

i) Exercir les funcions delegades d’inspecció i recapta-
ció de tributs.

j) Organitzar els servei de gestió d’ingressos de dret 
públic, al servei dels governs locals.

k) Exercir funcions de policia administrativa en segu-
retat alimentària, intervenció ambiental i protecció de 
la legalitat urbanística.

l) Organitzar la formació contínua del personal de les 
administracions locals i els càrrecs electes, coordina-
dament amb l’Escola d’Administració Pública de Ca-
talunya.

m) Prestar serveis per encàrrec de gestió dels governs 
locals.

n) Aprovar els plans de cooperació veguerials i altres 
instruments de desenvolupament territorial local.

2. L’exercici de les atribucions i competències sempre 
es realitzarà sobre la base de les demandes dels go-
verns locals i s’articularà a través de les fórmules de 
cooperació i col·laboració més adequades als objectius 
locals.

3. Els Consells de Vegueria poden executar per dele-
gació o encàrrec de gestió, competències de la Gene-
ralitat.» 

101 Esmena núm. 101

De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De la lletra c de l’apartat 1 de l’article 71

«c) no comportin l’exercici de potestats de planificació 
o coordinació»

102 Esmena núm. 102
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou títol III bis 

«Títol III bis. Obres, activitats i serveis. Foment de la 
contractació dels governs locals

Capítol I. Obres dels governs locals

Article. Obres locals

1. Són obres locals les que tenen per objecte la realitza-
ció d’una obra o d’algun treball similar o equiparable 
enumerat a la legislació de contractació del sector pú-
blic i que s’executen pels governs locals per prestar els 
serveis de la seva competència.

2. Les obres executades pels governs locals poden ser 
ordinàries d’urbanització, Aquestes si s’executen a 
partir del desenvolupament d’instruments de planeja-
ment urbanístic es regeixen per la legislació urbanís-
tica.

3. El contracte d’obres dels governs locals pot inclou-
re, si s’escau, la redacció del projecte que correspongui.

4. El projecte d’obres podrà contractar-se de mane-
ra ordinària com a contractes de serveis o mitjançant 
concurs de projectes.

Article. El projecte d’obres

1. Ha d’incloure com a mínim:

a) La memòria i el pressupost de realització

b) Les prescripcions tècniques i facultatives

c) Els plànols

d) La relació detallada i la valoració dels béns que 
s’han d’ocupar, i si s’escau, d’expropiar

e) La resta de documents que, amb caràcter bàsic, es 
determina a la normativa de contractes del sector pú-
blic.

2. L’aprovació del projecte d’obres s’ha d’adaptar al 
següent procediment:
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a) Redacció del projecte a càrrec del personal tècnic 
del mateix ens local o altres facultatius

b) Acord d’aprovació inicial del projecte

c) Informació pública del projecte per un període de 
trenta dies com a mínim, durant el qual es podran for-
mular al·legacions. Si el projecte també comporta ex-
propiació forçosa caldrà la notificació individualitza-
da a cada propietari o propietària.

d) Aprovació definitiva del projecte per l’òrgan corres-
ponent de l’ens local i publicació de l’aprovació defi-
nitiva.

3. L’aprovació del projecte d’obres comporta la decla-
ració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels 
terrenys i instal·lacions que hi són compresos, a efectes 
de l’expropiació forçosa.

Capítol II. Activitats i serveis dels governs locals

Secció 1a. Disposicions generals

Article. Règim de prestació dels serveis i activitats eco-
nòmiques

1. Els governs locals són titulars dels serveis d’aquesta 
Llei o dels que la legislació sectorial atribueixin. També 
poden exercir activitats econòmiques previ instrucció 
d’un expedient en el que s’acrediti l’interès públic local

2. L’exercici d’activitats econòmiques està sotmès a les 
normes comunitàries europees sobre el mercat interior 
i la competència, excepte en els casos que l’aplicació 
normativa sigui un obstacle per l’acompliment de la 
missió particular de la posta en marxa d’aquest servei.

Article. Creació, organització i supressió de serveis

1. Els governs locals tenen plena potestat per a cons-
tituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de la 
seva competència, d’acord amb el que estableix aques-
ta llei.

2. Els governs locals estan obligats a aprovar i publi-
car cartes de serveis on s’establiran els objectius de 
qualitat i de rendibilitat social i es definirà el règim de 
l’actuació administrativa de cadascun d’ells.

3. En el cas de competències delegades, són aplicables 
les normes específiques que regulen aquesta matèria, 
l’aplicació de les quals respectarà les potestats d’au-
toorganització i de reglamentació dels governs locals.

Article. Reglamentació del serveis

1. Els governs locals han d’acordar expressament la 
creació dels serveis locals i regular-los mitjançant re-
glament abans de començar a prestar-los- Determina-
ran, alhora la forma de prestació i el règim estatutari 
dels usuaris i usuàries.

2. La forma de prestació del servei ha de respondre el 
màxim possible a les necessitats dels usuaris i usuàri-
es i haurà de tendir a l’assoliment d’un elevat nivell de 
qualitat, seguretat i accessibilitat.

3. El règim estatutari dels usuaris i usuàries ha de ga-
rantir la igualtat de tracte i de no discriminació, a ban-
da dels drets i deures dels mateixos.

4. Els governs locals poden declarar obligatòria la re-
cepció dels serveis pels usuaris i usuàries, si concor-
ren circumstàncies d’ordre públic que ho requereixin. 
Alhora, els ciutadans i ciutadanes poden exigir dels 
governs locals la prestació efectiva dels serveis obli-
gatoris, i si fos necessari acudir a la via judicial o ad-
ministrativa per reclamar-la.

Article. Igualtat en l’accés i participació de les perso-
nes usuàries

1. En l’accés als serveis públics i en la seva utilització 
s’ha de respectar els principis d’igualtat.

2. Els governs locals establiran metodologies per a la 
participació dels usuaris i usuàries en el desenvolupa-
ment dels serveis públics, per tal de garantir el seu fun-
cionament i millorar-los.

Article. Accés a la informació

El dret d’accés a la informació que aquesta llei i la llei 
de procediment administratiu reconeixen a les perso-
nes interessades, la ciutadania i als càrrecs electes, és 
aplicable als serveis locals, independentment de la for-
ma de prestació dels mateixos.

Secció 2a. La gestió dels serveis públics

Article. Formes de gestió dels serveis locals

1. La competència per establir la forma de gestió dels 
serveis locals corresponc als governs locals. Els serveis 
locals es poden gestionar directament o indirectament.

2. La gestió directa es pot realitzar a través del mateix 
govern local o de forma associada amb altres.

3. La gestió a través del mateix govern local pot adop-
tar les formes següents:

a) Sense personificació del servei 
b) Organisme autònom
c) Agència pública
d) Entitat pública empresarial 
e) Societat mercantil de capital íntegrament públic 

4. La gestió associada pot adoptar les enumerades a 
l’apartat anterior i:

a) Comunitat d’ens locals
b) Mancomunitat de municipis
c) Consorci

5. La gestió indirecta adoptarà les següents formes:

a) Concessió
b) Gestió interessada
c) Concert
d) Societat mercantil de capital social mixt
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6. No es poen gestionar de forma indirecta o mitjan-
çant formes de dret privat els serveis públics que impli-
quin l’exercici d’autoritat. 

Article. Establiment i garantia del servei

Per a establir i garantir la qualitat, la continuïtat i 
l’accessibilitat dels serveis públics, es determinaran 
obligatòriament:

a) Les característiques del servei

b) Les obres i les instal·lacions necessàries per a l’ex-
plotació del servei, indicant les que ha de fer la perso-
na contractista. 

c) Les tarifes a percebre de les persones usuàries, si 
s’escau

d) El cànon, la participació i la subvenció que ha de 
satisfer el govern local, si s’escau.

Article. Direcció i control del servei

Correspon als governs locals la competència de direc-
ció, supervisió i control total del servei públic per tal 
de garantir la seva qualitat i rendibilitat social.

Secció 3a. La gestió directa dels serveis locals

Article. Gestió directa i sense personificació del servei

1. En la gestió directa el govern local, assumeix i cen-
tralitza el servei i, exerceix de manera exclusiva les po-
testats de direcció, supervisió i control.

2. Els mitjans personals i materials del servei s’adscri-
uen i s’integren en el pressupost del govern local.

Article. Organisme autònom

1. Per a la gestió directa dels serveis de caràcter admi-
nistratiu es poden constituir organismes autònoms que 
tenen personalitat jurídica pròpia de caràcter públic.la 
constitució requereix la dotació de patrimoni indepen-
dent i la transferència a l’organisme autònom de drets 
i obligacions pròpies.

2. Correspon a l’organisme autònom, en règim de des-
centralització, l’organització i l’administració del ser-
vei públic, sens perjudici de les facultats locals de di-
recció i control.

3. Els organismes autònoms actuen sotmesos a dret 
públic. Es regeixen de forma particular pels seus es-
tatuts que hauran de ser aprovats pel ple i publicats al 
Butlletí Oficial de la Vegueria. Els estatuts determinen 
el seu objecte, els béns i recursos afectats, l’organit-
zació i el règim de funcionament dels seus òrgans de 
govern, el sistema de designació del personal directiu i 
l’àrea o regidoria a la qual s’adscriuen.

4. El seu règim pressupostari, comptable i financer 
s’ajustarà al que prevegi la llei de finances locals.

Article. Agència pública

1. Els governs locals podran crear agències públiques 
per al desenvolupament de programes específics de po-

lítiques públiques que desenvolupi en l’àmbit dels ser-
veis de les seves competències pròpies, delegades i de 
qualsevol iniciativa econòmica que vulgui desplegar 
de forma justificada i en benefici del la seva comunitat.

2. La seva creació s’acordarà per l’òrgan plenari prè-
via aprovació d’una memòria on es posi de manifest 
els seus objectius i la conveniència de la seva creació.

3. Les agències es constitueixen com a entitats de dret 
públic, sotmeses a dret públic i es regiran pels seus es-
tatuts i la comanda de gestió que subscriuran amb el 
govern local del qual depenguin.

Article. Entitat pública empresarial

1. Els serveis locals de caràcter econòmic es poden 
gestionar també directament mitjançant una entitat 
pública empresarial. La constitució requereix la dota-
ció d’un patrimoni independent i comporta l’assigna-
ció a l’entitat de drets i obligacions pròpies.

2. Correspon a l’entitat, l’organització i l’administra-
ció del servei públic, sens perjudici de les facultats de 
direcció, supervisió i control. 

3. Les entitats públiques empresarials es regeixen pels 
seus estatuts, que hauran de ser aprovats pel ple del 
govern local i publicats al Butlletí Oficial de la Vegue-
ria. Els estatuts determinen el seu objecte, béns i recur-
sos afectats al seu compliment, l’organització i el règim 
de funcionament dels seus òrgans de govern, el sistema 
de designació del seu personal, la regidoria, àrea a la 
qual s’adscriuen i les facultats de direcció, supervisió i 
control que el govern local es reserva.

4. Les entitats públiques empresarials ajustaran el seu 
règim pressupostari, comptable i financer al que pre-
veurà la llei de finances locals de Catalunya.

5. El règim de contractació resta sotmès al que preveu 
la normativa de contractes del sector públic.

Article. Societat mercantil

1. Els serveis locals de caràcter econòmic es podran 
gestionar també mitjançant un societat mercantil. En 
aquest cas el servei s’exerceix en règim d’empresa pri-
vada i el capitat social pot ser íntegrament públic d’un 
o més governs locals o fins i tot altres administracions 
en cas de prestació associada. La participació pot ser 
directa o a través d’un organisme autònom, agència 
pública o entitat pública empresarial, o qualsevol altra 
societat de capital íntegrament públic.

2. La creació de societats mercantils ha de ser aprova-
da pel ple del govern locals.

Article. Transformació de societats

La forma de gestió citada a l’anterior article es podrà 
realitzar a través de la transformació d’una societat 
anònima o de responsabilitat limitada privada, en so-
cietat de capital íntegrament públic. No es podrà modi-
ficar, però l’objecte social.



27 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 345

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 65

Article. Direcció i administració de la societat

1. La direcció i l’administració de la societat està for-
mada pels òrgans següents:

a) Junta General. En el cas de pertànyer tot el capital 
social a un únic govern local aquesta serà assumida 
pel ple del govern local. En cas contrari els estatuts de-
terminaran la seva composició.

b) Consell d’Administració o un altre òrgan d’adminis-
tració de la societat d’entre els que preveu la normati-
va mercantil. 

c) La gerència

2. El personal de la societat no adquireix en cap cas la 
condició de personal funcionari.

3. En matèria de contractació, les societats se subjec-
ten a les normes de contractació pública i hi hauran 
de respectar els principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discrimi-
nació.

Secció 4a. De la gestió indirecta dels serveis locals

Article. Concessió

1. La concessió de serveis locals comporta que el con-
cessionari assumeixi la gestió i l’explotació del servei, 
al seu risc, i que hi aporti els mitjans materials, perso-
nals i tècnics necessaris. La concessió pot comprendre 
també la realització de les obres necessàries per esta-
blir el servei.

2. La concessió de servei públic s’atorga mitjançant li-
citació. A la licitació s’han de determinar els criteris 
d’adjudicació, entre els quals han de figurar necessàri-
ament els millors avantatges que se’n desprenen per als 
usuaris i usuàries del servei, i contemplaran clàusules 
socials i ambientals. 

3. Els governs locals fiscalitzaran el servei, les seves 
modificacions, el rescat, el segrest, intervenció, decla-
ració de caducitat, així com la remunicipalització i re-
assumpció.

4. Les clàusules de la concessió contindran les pres-
cripcions determinades per reglament i establiran els 
mecanismes de reversió, i també els béns adquirits pels 
concessionaris i concessionàries que estiguin amortit-
zats als final de la concessió.

5. Els actes del concessionari o concessionària són im-
pugnables davant l’òrgan corresponent del govern lo-
cal a través d’un recurs d’alçada impropi.

Article. Gestió interessada

1. En la gestió interessada el servei públic es presta 
mitjançant una empresa gestora, a canvi d’una partici-
pació en el resultat de l’explotació.

2. La participació de l’empresa gestora pot ser substi-
tuïda per una remuneració consistent en assignacions 

fixes, en assignacions proporcionals a la despesa o en 
altres primes d’altra naturalesa.

3. En cap cas el gestor no pot assumir la condició de 
funcionari o funcionària i la relació no pot ser consi-
derada com a societària o de capital compartit.

Article. Concert

1. Els governs locals poden prestar els serveis públics 
a través del concert amb altres entitats públiques o pri-
vades o amb particulars, utilitzant els serveis i instal-
lacions.

2. El concert es pot establir amb persones o entitats 
ubicades fora del de l’àmbit territorial on actua el go-
vern local.

3. El pagament del concert pot ser un preu global pre-
determinat i inalterable per la totalitat del servei o per 
unitats o actes.

Article. Societats mercantils d’economia mixta

1. Els governs locals poden gestionar els serveis de 
naturalesa econòmica constituint societats mercantils 
d’economia mixta que poden ser societats anònimes 
o de responsabilitat limitada, o la participació en les 
que ja estan constituïdes. La participació en la soci-
etat pot ser directa del govern local o a través d’un 
organisme autònom, una agència pública, una entitat 
pública empresarial o una societat de capital públic, 
prèvia autorització del govern local matriu. Les rela-
cions en aquests casos es regiran mitjançant un con-
tracte.

2. En el procés de constitució d’aquestes societats s’ha 
d’assegurar la lliure concurrència i la igualtat d’opor-
tunitats de la participació del capital privat, ja sigui 
per mitjà de subscripció pública o per concurs d’inici-
atives. En el cas d’una societat ja constituïda, el plec 
de condicions ha d’establir la modificació d’estatuts de 
la societat per adaptar-los a les exigències del plec.

3. Aquestes societats es poden crear mitjançant un 
conveni amb una única empresa existent. En aquest 
cas, el conveni establirà les modificacions estatutàries 
necessàries i els requisits i condicions per a constituir 
la societat mercantil d’economia mixta.

Article. Participació en el capital social

1. El govern local pot ser majoritari o minoritari en la 
societat. La representació del govern local respon a la 
seva quota participativa. En qualsevol cas serà neces-
sària l’autorització del govern local per les modifica-
cions estatutàries que n’alterin la posició participativa 
en el capital social.

2. S’ha de fixar en l’escriptura de constitució o d’am-
pliació de capital el valor de l’aportació del govern lo-
cal. El capital social ha de ser desemborsat en el mo-
ment d ela constitució o de l’ampliació de capital.
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3. El capital privat s’amortitzarà dons del període de la 
gestió dels servei. Finalitzat el període, l’actiu i el pas-
siu de la societat reverteixen al govern local.

Article. Cooperatives

1. Els governs locals, per a prestar serveis públics de la 
seva competència podran promoure la creació de coo-
peratives.

2. Els governs locals poden participar també en coo-
peratives constituïdes tinguin com a finalitat activitats 
d’interès públic, amb l’objectiu assenyalat a l’apartat 1.

3. L’aportació dels governs locals en relació al capital 
social només podrà ser parcial.

Article. Règim de la gestió indirecta

Ens el supòsits de gestió indirecta dels serveis públics 
s’ha de complir el següent:

a) Establiment del termini del contracte, que no podrà 
excedir del que estableix la legislació de contractes del 
sector públic per als contractes de gestió dels serveis 
públics.

b) Establiment de tarifes per a la prestació del servi i 
els terminis i les condicions per a revisar-les.

c) Establiment de garanties per a la reversió en con-
dicions normals d’utilització de les instal·lacions, els 
béns i els materials del servei, un cop finalitzat el ter-
mini del contracte.

Article. Tarifes dels serveis

1. Les tarifes dels serveis públics tenen la consideració 
de taxes, a excepció de les dels serveis gestionats mit-
jançant una entitat pública empresarial, d’una societat 
mercantil o cooperativa, en els quals casos tindran la 
condició de preu, sotmès a prescripcions civils i mer-
cantils. També tenen la consideració de taxes si el ser-
vei és gestionat en règim de monopoli o si és de recep-
ció obligatòria pels administrats i administrades. 

2. Les tarifes dels serveis sotmesos a regim d’autorit-
zació de preus han de ser aprovades pel govern local i 
trameses a la Generalitat.

3. Les tarifes han de ser suficients per l’autofinança-
ment del servei. No obstant, si hi concorren circum-
stàncies que ho aconsellin, es podrà establir una 
quantia inferior. Caldrà que el govern local establei-
xi simultàniament les compensacions econòmiques ne-
cessàries.

Article. Acció concertada

1. L’impuls i la promoció de les activitats culturals, so-
cials o econòmiques d’interès públic, es poden exercir 
a través de l’acció concertada.

2. L’acció concertada s’ajustarà al procediment se-
güent:

a) Elaboració i aprovació pel ple del govern local les 
bases del concert

b) Les bases determinaran les obligacions que assu-
meixen les empreses o particulars, els ajuts i altres es-
tímuls que s s’atorguin i també altres condicions que el 
govern local consideri convenient d’establir. 

c) Determinació del contingut i dels requisits de les sol-
licituds.

d) Determinació dels criteris de selecció

3. L’incompliment per part dels particulars dels com-
promisos assumits determina la suspensió de l’apli-
cació dels beneficis establerts o el reintegrament dels 
ajuts econòmics rebuts. 

Secció 5a. De l’activitat econòmica dels governs locals

Article. Exercici d’activitats

1. Els governs locals mitjançant un expedient que acre-
diti la conveniència i oportunitat de la mesura, podran 
exercir la iniciativa pública per a l’exercici d’activitats 
econòmiques. L’aprovació de l’expedient correspondrà 
als plens dels governs locals, els quals determinaran la 
forma concreta de l’exercici d’activitat.

2. Les activitats econòmiques hauran de ser concretes i 
determinades i directament vinculades amb els interes-
sos públics del govern local, al qual revertiran els be-
neficis obtinguts. En cap cas, l’activitat realitzada po-
drà ser subvencionada o finançada per l’administració 
local, excepte que obtingui una minoració dels ingres-
sos d’explotació o un augment dels costos de producció 
com a conseqüència de la imposició d’obligacions per 
part del govern local del que depengui. 

3. L’exercici d’activitats econòmiques pel governs lo-
cals es durà a terme mitjançant entitats públiques em-
presarials o societats mercantils de capital públic o 
mixt.

4. La iniciativa pot ser exercida de manera associada 
amb altresenslcoals o amb altres administracions.

5. La tramitació del l’expedient seguirà el següent pro-
cediment:

a) Acord inicial del ple, en què es designarà una co-
missió d’estudi integrada pels membres de l’ens local i 
personal tècnic.

b) Memòria redactada per la comissió, que servirà de 
base per a la resolució de l’expedient i que tindrà en 
compte els aspectes socials, financers, tècnics i jurídics 
de l’activitat, la forma d’exercici, els beneficis potenci-
als i els supòsits de cessament de l’activitat.

c) La presa en consideració de la memòria pel ple i 
l’exposició pública per un període mínim de trenta di-
es, durant el qual es podran presentar reclamacions i 
al·legacions.

d) Aprovació final pel ple del govern local



27 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 345

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 67

Article. Comptabilitat entre activitats econòmiques i 
serveis públics

Les empreses públiques podran tenir alhora com ob-
jecte un servei públic o una activitat econòmica sem-
pre i quan dita empresa disposi d’un règim de compta-
bilitat segregada

El departament corresponent de la Generalitat, 
d’acord amb la normativa comunitària europea esta-
blirà la classificació entre les empreses públiques que 
desenvolupen serveis i les que exerceixen activitats 
econòmiques.

Secció 6a. Dels consorcis

Article. Consorci

1. El consorci és una entitat pública de caràcter asso-
ciatiu que es podrà constituir pels governs locals amb 
altres administracions públiques per a finalitat d’inte-
rès comú o amb entitats privades sense ànim de lucres 
que tenen finalitats d’interès públic concurrents amb 
les dels governs locals.

2. El consorci té personalitat jurídica pròpia per a cre-
ar i gestionar serveis i activitats d’interès local o co-
munitari. 

3. En els estatuts del consorci es determinarà la natu-
ralesa local del mateix, o bé si es regeix per la legisla-
ció en matèria de procediment o pel procediment regu-
lat per la Generalitat.

Article. Òrgans del consorci

Són òrgans del consorci:

a) President o presidenta. Serà aquell que representi el 
consorci i se li atribuiran les competències concretes 
en els estatuts.

b) Consell de Govern. Format pels representants de les 
administracions associades. En els consorcis locals, 
l’administració local sempre tindrà majoria. El nom-
bre de representants, que haurà de ser imparell, serà 
proporcional a la representació que tingui cadascuna 
de les entitats associades. Les seves funcions vindran 
atribuïdes en els Estatuts.

c) Gerència. La persona encarregada la gestió quotidi-
ana del consorci, d’acord amb la direcció del Consell 
de Govern. Les seves funcions seran les que atribuei-
xin els Estatuts.

Article. Règim i formes de gestió

a) Als consorcis que tenen per objecte la cooperació 
entre administracions públiques, els són aplicables les 
normes que regulen les relacions interadministratives.

b) El consorci pot utilitzar qualsevol de les formes de 
gestió dels serveis establertes per aquesta llei.

c) Els consorcis seran considerats administracions pú-
bliques i per tant subjectes a la normativa de contra-

ctació pública en els termes previstos a la legislació de 
contractes del sector públic.

Secció 7a. De les fundacions privades locals

Article. Fundacions privades d’iniciativa local

Els governs locals poden crear fundacions o partici-
par en les mateixes per al desenvolupament o foment 
d’activitats culturals, esportives, de desenvolupament 
sostenible, educatives o assistencials i si concorren els 
següents requisits:

Que es constitueixin amb una aportació dels governs 
locals o d’organismes públics o d’altres ens que en de-
penguin, tan si l’aportació és directa o indirecta.

Que més de la meitat del seu patrimoni fundacional es-
tigui format per béns o drets aportats pel sector públic.

Que més de la meitat dels membres del patronat siguin 
nomenats pels governs locals o per organismes públics 
o altres ens que en depenguin.

S’atorgarà una Carta Fundacional que tindrà caràcter 
irrevocable i que s’haurà de formalitzar en escriptura 
pública i en el que constarà: la denominació, el domi-
cili, la voluntat de constitució de la fundació, els esta-
tuts, la dotació inicial i la designació de les persones 
que han de constituir el patronat.

Capítol III. De l’activitat de foment dels governs locals

Article. Activitat de foment

1. Els governs locals establiran diferents tècniques de 
promoció de les diverses matèries de la seva compe-
tència. 

2. Les modalitats de foment podran ser a través de la 
subvenció, instrumentant-se mitjançant del conveni i el 
contracte-programa

3. L’activitat de foment s’exercirà d’acord amb els prin-
cipis de publicitat, d’objectivitat, de lliure concurrèn-
cia i d’igualtat.

Article. Subvencions 

1. Els governs locals podran atorgar subvencions i 
ajuts de caràcter econòmic o d’una altra naturalesa a 
favor d’entitats públiques o privades i de particulars 
que realitzin activitats que complementen, supleixen o 
beneficien les competències locals 

2. Els governs locals comprovaran l’aplicació efectiva 
de les mesures de foment a la finalitat prevista.

Article. Convocatòria i reglament

1. El procediment per a la concessió i la convocatòria 
es farà a través d’un reglament que els governs locals 
hauran d’aprovar i publicar d’acord amb la legislació 
reguladora de les subvencions.

2. Les bases contindran: 

a) L’objecte de la subvenció
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b) Els requisits i condicions necessàries per al seu 
atorgament

c) El procediment de la concessió

d) Els criteris objectius de l’atorgament i la seva pon-
deració

e) La quantia, el termini i la forma de justificació

f) La compatibilitat o incompatibilitat amb altres sub-
vencions

Article. Procediments i atorgament

1. El procediment ordinari serà e de la concessió per 
concurrència competitiva que consistirà en avaluar les 
diferents sol·licituds i puntuar-les mitjançant la seva 
comparació

2. El procediment extraordinari és el de la concessió 
directa que només es podrà realitzar en els supòsits 
que s’estableixin a la legislació vigent. Els governs lo-
cals establiran al reglament, el procediment per aques-
ta forma de concessió

3. El procediment de concessió de les subvencions s’ha 
de resoldre en el termini de tres mesos i la manca de 
resolució i notificació dins d’aquest termini produeix 
efectes desestimatoris.

4. La resolució contindrà la persona o persones sol-
licitants a les quals se’ls hi ha atorgat la subvenció, 
així com als qui se’ls hi ha denegat. La resolució es 
notificarà.

Article. Justificació 

1. La justificació de l’activitat realitzada, així com les 
despeses, és un acte obligatori de la persona benefici-
ària.

2. Són despeses subvencionables les que estan directa-
ment vinculades a l’activitat subvencionada i que s’ha-
gin realitzat dins dels terminis previstos a les bases de 
la convocatòria.

3. L’òrgan competent realitzarà la comprovació tant de 
la realització de l’activitat, d’acord amb les condici-
ons establertes a la convocatòria i a les bases, com de 
l’adequada justificació de la subvenció.

Article. Conveni

És el document administratiu amb què s’estableixen 
uns acords entre ens locals o entre aquests i altres ad-
ministracions públiques o associacions, organitzaci-
ons i empreses del municipi, en termes d’igualtat, per 
dur a terme un objectiu d’interès comú i el compliment 
dels quals té caràcter obligatori i que poden tenir els 
objectes més diversos, sempre que siguin de la compe-
tència de les administracions que els subscriuen.

Article. Contracte programa

És el document de formalització d’un marc de relaci-
ons entre administració i altres institucions o un ser-

vei que permet una millora del mateix i concreta els 
compromisos i les contrapartides de les parts i que in-
corpora el finançament, el sistema de seguiment i ava-
luació del compliment de les clàusules establertes i el 
sistema de revisió al llarg d’un temps determinat.

Capítol IV. Contractació dels governs locals

Els governs locals poden concertar els contractes, les 
clàusules, els pactes o les condicions que considerin 
adequats, sempre que no siguin contraris a l’interès 
públic, a l’ordenament jurídic 

Article. Competència contractual

1. Les competències dels òrgans dels governs locals en 
matèria de contractació es regeixen pel següent:

a) Són competència de l’alcalde o alcaldessa les con-
tractacions d’obres, subministraments, serveis, gestió 
de serveis públics, els contractes administratius espe-
cials i els contractes privats quan l’import no excedei-
xi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 
sis milions d’euros, incloses les de caràcter plurianual.

b) Són competència dels plens dels governs locals les 
contractacions no esmentades anteriorment, així com 
els contractes plurianuals la durada dels quals sigui 
superior a quatre anys i els plurianuals de menor du-
rada quan l’import acumulat de totes les anualitats 
amb el percentatge abans indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici o, en tot 
cas, quan sigui superior els sis milions d’euros.

2. La competència per a subscriure el contracte com-
porta la facultat d’aprovar el projecte, el plec de clàu-
sules administratives, el plec de prescripcions tèc-
niques, l’expedient de contractació i la despesa, la 
facultat d’adjudicar el contracte i totes les altres fa-
cultats que la legislació atribueix a l’òrgan de contra-
ctació.

3. Els òrgans plenaris dels governs locals poden de-
legar les facultats de contractació amb els òrgans col-
legiats de govern, amb les següents condicions:

a) L’acord de delegació ha de determinar si es refereix 
a totes les facultats de contractació o no

b) Per a la contractació per procediment negociat, s’ha 
de fixar prèviament per reglament la quantia màxima 
de la delegació

c) No es podran delegar facultats de contractació quan 
la Llei exigeix una majoria qualificada per l’establi-
ment del contracte.

4. Els òrgans col·legiats plenaris i l’Alcalde o Alcaldes-
sa poden exercir les facultats excepcionals en matèria 
de contractació, pròpies de la tramitació d’emergèn-
cia, en la forma i supòsits establerts per la legislació 
de contractes del sector públic. Se n’haurà de donar 
compte a l’òrgan col·legiat plenari en la primera sessió 
que celebri.
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5. Les competències en matèria de contractació en mu-
nicipis de població inferior als cinc mil habitants po-
dran ser exercides pels òrgans de contractació que es 
constituiran en la forma prevista en la legislació dels 
contractes del sector públic.

6. Als governs locals és potestativa la constitució pel 
ple d’una junta de contractació, la qual podrà actu-
ar com a òrgan de contractació en els supòsits i amb 
els requisits establerts en la legislació de contractes del 
sector públic i d’acord amb les condicions que es fixin 
reglamentàriament.

Article. Meses de contractació

1. Les meses de contractació dels governs locals són 
integrades per:

a) El president o presidenta de la corporació, o el 
membre d’aquest en qui delegui

b) Pel secretari o secretària i l’interventor o interven-
tora de la corporació, com a vocals, i per aquells al-
tres que siguin designats per l’òrgan de contractació 
entre funcionaris, personal laboral o membres electes. 
El número de vocals no serà inferior a tres.

2. A les meses actua com a secretari o secretària un 
funcionari o funcionària de la corporació.

Article. Publicitat

1. Els plecs de clàusules administratives particulars, 
un cop aprovats simultàniament amb la publicació 
dels anuncis als diaris oficials, s’han d’exposar al pú-
blic mitjançant inserció en el perfil del contractant.

2. Tots els procediments de licitació per a l’adjudica-
ció dels contractes, a excepció dels procediments nego-
ciats sense publicitat i els menors s’han d’anunciar al 
DOGV i al BOV (BOP) i en el perfil del contractant de 
l’òrgan de contractació.

3. En els procediments negociats per raó de quan-
tia s’hagi de publicar anunci en els diaris oficials, el 
DOGC o al BOV (BOP), es podrà substituir la publi-
citat en aquests diaris per la que es realitzi en el perfil 
del contractant.

4. Els terminis i contingut de la publicació són els es-
tablerts per la llei de contractes del sector públic i el 
seu Reglament

5. En la secretaria, o departament o unitat de contra-
ctació del govern local ha d’haver a disposició dels in-
teressats i interessades el projecte, el plec de clàusules 
administratives particulars i generals i els altres docu-
ments de coneixement per a facilitar la participació en 
la licitació.

6. L’adjudicació del contracte s’ha de publicar en els 
termes i els supòsits que preveu la legislació de con-
tractes del sector públic. A més, s’haurà de notificar 
a tots els i les participants en la licitació, sigui quin 

sigui el procediment seguit i la forma d’adjudicació 
emprada.

Article. Procediments d’adjudicació i tècniques de ra-
cionalització de la contractació

1. Els procediments per a l’adjudicació dels contractes 
són els establerts en la llei de contractes del sector pú-
blic, obert, restringit, negociat i diàleg competitiu

2. Els criteris de valoració de les ofertes presentades 
podran fer-se amb l’apreciació d’un sol criteri, el preu, 
o de diverses criteris, com poden ser els ambientals i 
socials.

3. Per raó de la quantia, els governs locals podran uti-
litzar el procediment negociat en els contractes quan el 
seu import no excedeixi del 10% dels recursos ordina-
ris del pressupost.

Article. Plec de clàusules administratives generals

1. Els governs locals poden aprovar plecs de clàusules 
administratives generals. Aquests han de contenir les 
determinacions jurídiques, econòmiques, socials i am-
bientals que s’han d’aplicar a tots els contractes.

2. Els plecs de clàusules administratives generals es 
referiran a las següents aspectes:

a) L’execució del contracte i les incidències d’aquest

b) Els drets i les obligacions de les parts i el règim eco-
nòmic

c) Les modificacions del contracte, amb indicació dels 
supòsits i dels límits

d) Les causes de resolució del contracte 

e) La conclusió del contracte, les recepcions, el termini 
de garantia i la liquidació i l’assegurança

3. El ple dels governs locals és l’òrgan que ha d’apro-
var el plec de clàusules administratives generals. És 
necessari l’informe del secretari o secretària i de l’in-
terventor o interventora.

Article. Regles bàsiques de les prescripcions tècniques

1. Les prescripcions tècniques particulars, subordina-
des a les clàusules administratives particulars com a 
condicions d’execució dels diversos tipus de contrac-
tes, hauran de vetllar pel compliment dels drets perso-
nals, socials i9 el respecte del medi ambient.

2. Els requeriments tècnics específics, es referiran a 
les condicions d’accessibilitat universal i disseny per 
a tothom, igualtat d’oportunitats, no discriminació i 
respecte pel medi ambient. A més podran establir com 
a condicions d’execució del contracte, consideracions 
ambientals, la promoció de la creació de llocs de tre-
ball de persones amb dificultats particulars d’inserció 
en el mercat laboral, eliminar les desigualtats entre 
home i dona, reducció de l’atur, respecte per unes con-
dicions laborals dignes, el foment de la formació en el 
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lloc de treball, i la normativa de prevenció de riscos 
laborals.

Article. Garanties 

1. Les garanties, siguin provisionals o definitives, s’han 
de constituir en metàl·lic o en valors públics o privats, 
mitjançant aval o per contracte d’assegurança. El 
metàl·lic, els valors o certificats corresponents s’han de 
dipositar en la caixa de la corporació contractant.

2. La garantia definitiva en eles contractes es pot dur 
mitjançant la retenció de preu.

Article. Expedient de contractació

1. Els expedients de contractació pel que fa a la trami-
tació i documents seran de tres classes: menor, ordina-
ri i simplificat

2. Reglamentàriament es determinaran els documents 
de cadascun dels tipus d’expedient així com aquells re-
gistres d’actuacions a realitzar quan el contracte s’ha-
gi tramitat electrònicament.

Article. Execució directa d’obres

Els governs locals podran executar directament pel seu 
compte d’una part de l’obra o en el seu finançament 
parcial d’aquelles en què concorre alguna de les cir-
cumstàncies establertes per la legislació de contractes 
del sector públic i de la generalitat, sens perjudici de 
les limitacions fixades per reglament, ateses les carac-
terístiques de l’ens i de les obres a executar.

Article. Confidencialitat

1. Els òrgans de contractació no poden difondre la in-
formació facilitada pels empresaris que aquest hagin 
designat com a confidencial. En especial es protegiran 
els seus secrets tècnics i comercials i la informació i 
dades que puguin perjudicar els seus interessos comer-
cials legítims o la lleial competència.

2. Els i les contractistes adjudicataris i adjudicatàries 
hauran de respectar el caràcter confidencial d’aquelles 
informacions que tinguin accés amb motiu de l’execu-
ció del contracte. Aquest deure es mantindrà pel perí-
ode que fixi la llei o pel que determinin els plecs si és 
superior.

3. Quan els contractes impliquin el tractament de da-
des de caràcter personal s’haurà de respectar la legis-
lació vigent, en especial pel que fa a les mesures de se-
guretat dels fitxers automatitzats de caràcter personal.

Article. Reserva de contractes a entitats amb finalitats 
socials

1. Els òrgans de contractació dels governs locals, per 
tal de donar suport a les entitats col·laboradores dels 
col·lectius socials més vulnerables, podran reservar, 
dins del percentatge que estableixin les bases d’exe-
cució del pressupost, la participació de manera exclu-
siva en els procediments d’adjudicació de contractes 
menors i procediments negociats que no requereixin 

publicitat a entitats sense ànim de lucre i empreses en 
què la majoria dels seus treballadors i treballadores si-
guin persones discapacitades.»

103 Esmena núm. 103
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’addició d’un nou títol III ter 

«Títol III ter. Patrimoni dels governs locals

Capítol I. Els béns i els drets del patrimoni dels go-
verns locals

Article. Principis

1. La gestió i l’administració dels béns públics s’ajus-
taran als principis d’aplicació efectiva a l’ús comú i al 
servei públic, diligència en la conservació i integritat, 
manteniment d’inventaris i registres i col·laboració i 
cooperació interadministratives

2. En relació als béns i drets patrimonials, s’ajusta-
ran al principi d’eficàcia en l’explotació, eficiència i 
optimització de la rendibilitat econòmica, publicitat 
i transparència, concurrència i objectivitat, manteni-
ment d’inventaris i registres i col·laboració i coopera-
ció interadministratives.

Article. Béns i drets del patrimoni local

El patrimoni dels governs locals el constitueixen tots 
els béns i els drets que els pertanyen per qualsevol dret. 
Els béns dels governs locals es classifiquen en béns de 
domini públic, béns comunals i béns patrimonials.

Article. Béns de domini públic

1. Són béns de domini públic els destinats a un ús o 
servei públic. Els béns de domini públic i els béns co-
munals són inalienables, inembargables i imprescrip-
tibles i no estan subjectes a cap tribut.

2. Són béns de domini públic, els immobles propietat 
dels governs locals, on té la seva seu l’administració 
i aquells en els que s’ubiquen els seus serveis públics.

3. S’entén que són afectes al domini públic aquells béns 
destinats a ser utilitzats directament pels particulars, 
la conservació i la policia dels quals siguin competèn-
cia dels governs locals.

Article. Béns comunals 

1. Són béns comunals els que administren i conserven 
els municipis i les entitats municipals descentralitza-
des, tot i que l’aprofitament correspongui a la comuni-
tat, com a dret real administratiu de gaudi.

2. Si els béns comunals no han estat objecte d’aprofi-
tament durant més de deu anys pot alterar-se la qua-
lificació jurídica i considerar-se bé patrimonial, previ 
expedient amb informació pública i si així ho autoritza 
el govern de la Generalitat
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3. L’aprofitament dels béns comunals es desenvolupa a 
través de l’explotació comuna o col·lectiva. Quan això 
no sigui possible, es regirà pel costum o ordenances 
locals i ai aquesta opció no és viable, s’adjudicarà per 
lots als veïns i veïnes. De forma excepcional es podran 
arrendar o cedir en ús les terres a tercers.

Article. Béns patrimonials

1. Tenen la consideració de béns patrimonials es que 
són propietat dels governs locals. Són alienables i po-
den procurar directament o indirectament la satisfac-
ció de les necessitats col·lectives.

2. Els béns patrimonials no estan destinats a l’ús pú-
blic o a l’exercici de cap servei públic de competència 
local, o a l’aprofitament per la comunitat i es regeixen 
per la legislació específica

3. Les parcel·les sobreres i els béns no utilitzables es 
consideren béns patrimonials. Les parcel·les sobreres 
són aquelles porcions de terreny propietat dels governs 
locals, que per les seves reduïdes dimensions, irregu-
laritat o emplaçament no poden tenir un ús adequat. 
Els béns no utilitzables són aquells que pel seu empla-
çament, estat de deteriorament o deficiència, o per la 
seva depreciació són inaplicables als serveis munici-
pals o a l’aprofitament normal, atesa la naturalesa i 
destinació.

Article. Patrimoni municipal de sòl i habitatge

1. Els municipis que disposin d’instruments de plane-
jament urbanístic definitivament aprovats que generin 
l’obligació de cedir aprofitament urbanístic estan obli-
gats a constituir un patrimoni municipal de sòl i ha-
bitatge que com a patrimoni separat, es gestionarà i 
comptabilitzarà amb independència del patrimoni or-
dinari municipal. Aquesta constitució haurà de forma-
litzar-se amb un acord de ple.

2. Els béns i drets en que es materialitzi l’indicat 
aprofitament urbanístic s’hauran d’incloure en el pa-
trimoni municipal de sòl i habitatge i ser exclusiva-
ment destinats a les finalitats previstes a les legislaci-
ons urbanística i d’habitatge. Aquests béns hauran de 
ser objecte d’inventari i inscripció en el Registre de la 
Propietat.

3. El patrimoni municipal de sòl i habitatge serà objec-
te d’ampliació amb l’aportació de béns i drets propis 
municipals, obtinguts mitjançant qualsevol de les for-
mes admeses en dret.

4. Els rendiments obtinguts amb l’alienació dels béns 
i drets que formen part del patrimoni municipal de sòl 
i habitatge s’han de destinar a la seva conservació i 
ampliació.

5. L’alienació de béns i drets del patrimoni municipal 
de sòl i habitatge es realitzarà a través de concurs pú-
blic, llevat dels casos d’alineació directa que preveu la 
legislació urbanística.

Article. Patrimoni Cultural

1. Constitueixen el patrimoni cultural, històric o artís-
tic dels governs locals: els immobles, objectes mobles 
d’interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, 
etnològic, industrial, científic o tècnic; el patrimoni 
documental i bibliogràfic; els jaciments o zones ar-
queològiques, paleontològiques, els espais naturals, 
els jardins i parc que tenen valor artístic, històric i an-
tropològic. S’inclouen en el patrimoni del govern local 
com a patrimoni separat.

2. Els governs locals que tenen en el seu territori béns 
d’interès històric i artístic que no són de la seva propie-
tat, promouran convenis per a fer compatible la titula-
ritat privada del bé i el seu interès cultural. Es fomen-
tarà la tutela específica del bé perquè pugui ser objecte 
de gaudi col·lectiu, sens perjudici de la seva titularitat.

Article. Alteració de la qualificació jurídica dels béns

1. L’alteració de la qualificació jurídica dels béns dels 
governs locals requereix l’inici d’un expedient en el 
qual s’acreditin la necessitat i la legalitat del canvi 
d’afectació. La resolució de l’expedient correspon al 
ple de l’ajuntament. Si l’acord comporta la desafecta-
ció dels béns de domini públic o de béns comunals, cal 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre le-
gal de les persones membres de l’ens local que es trac-
ti. En el cas dels béns comunals cal alhora l’autoritza-
ció del Govern de la Generalitat.

2. S’entén com efectuada automàticament l’afectació 
dels béns de domini públic en els següents casos:

a) Per aprovació definitiva del plans d’ordenació ur-
bana i dels projectes d’obres i serveis, sempre que en 
aquest segon cas hi consti l’acord plenari de l’ens que 
es tracti.

b) Per adscripció de béns patrimonials durant més de 
vint-i-cinc anys a l’ús o al servei públic.

c) Per expropiació forçosa, cas en el qual s’entenen 
com a afectats a l’ús o al servei determinants de la de-
claració d’utilitat públic o d’interès social.

d) Per l’adquisició lliure o per la cessió obligatòria per 
tal de destinar-los a l’ús públic o la prestació d’un ser-
vei públic.

Capítol II. Tràfic jurídic dels béns i drets

Article. Adquisició de béns

Els governs locals tenen capacitat jurídica per a ad-
quirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de 
béns i drets. Poden adquirir-los mitjançant qualsevol 
de les fórmules previstes a l’ordenament jurídic, i par-
ticularment:

a) Atribució per llei
b) Títol onerós, amb exercici o no, de la potestat expro-
piatòria
c) Herència o donació
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d) Prescripció adquisitiva
e) Successió administrativa
f) Cessió obligatòria o entre administracions

Article. Adquisició a títol onerós

1. Requeriments:

a) Memòria justificativa sobre l’adquisició, les finali-
tats a les que es pretén destinar l’immoble i el procedi-
ment adjudicatori que s’hagi de seguir.

b) Valoració pericial en cas dels immobles

c) Informe de secretaria sobre les condicions de l’ad-
quisició projectada

d) L’adquisició es farà a través de concurs públic. Tot 
i això, l’emissió d’un informe del departament compe-
tent de la Generalitat en matèria de governs locals, es 
podrà realitzar l’adquisició directa, quan així ho re-
quereixin les característiques dels béns, les necessi-
tats del servei o les limitacions del mercat immobiliari. 
També es pot procedir a l’adquisició directa en supò-
sits d’urgència extrema.

e) Informe previ del departament d’economia i finan-
ces en els casos de valors mobiliaris.

Article. Adquisició de béns a títol lucratiu

1. L’adquisició de béns a títol lucratiu no se subjecta a 
restriccions. En el cas que l’adquisició comporti una 
càrrega o gravamen onerós, només es podran acceptar 
els béns amb un valor superior al d’aquells. L’acceptació 
d’herències s’entén sempre que és benefici d’inventari.

2. No es consideren gravàmens les inversions que ha-
gi de realitzar el govern local per donar la destinació 
d’ús general o de servei públic.

3. Les condicions i modalitats d’afectació permanent 
sota les quals s’ha adquirit els béns a títol lucratiu són 
completes si durant trenta anys s’han destinat a la fi-
nalitat prevista, i deixen de ser-ho per circumstàncies 
sobrevingudes d’interès públic. S’entén que les condi-
cions i modalitats són completes també si els béns es 
destinen a finalitats anàlogues a les fixades em l’acte 
d’adquisició.

Article. Adquisició per successió administrativa 

Es produeix successió en la titularitat dels béns dels 
governs locals em els següents casos:

a) Modificacions territorials dels ens locals. La succes-
sió comprèn els béns de domini públic i els patrimoni-
als afectats per la modificació.

b) Atribució de la titularitat de la competència a un 
altre ens local o de la Generalitat. La successió com-
prèn els béns afectes a les funcions o als serveis trans-
ferits com a conseqüència de l’alteració competencial, 
d’acord amb els que determinin les lleis que modifiquin 
el règim de competències públiques i, si s’escau, amb 
els convenis que puguin establir els governs locals. 

Article. Alienació de béns patrimonials

1. L’alienació de béns a títol onerós requereix:

a) Memòria justificativa de la necessitat de l’alienació 
o el procediment de l’adjudicació que es proposi se-
guir.

b) Valoració pericial que acrediti que l’apreuament 
dels béns; així com, determinar la situació física i ju-
rídica del bé, practicar l’atermenament de l’immoble, 
si és necessari, i inscriure’l al registre de la Propietat.

c) Informe de secretaria del govern local sobre les con-
dicions de l’alienació projectada.

d) En el cas de béns immobles, és necessari l’informe 
previ del departament competent en matèria de go-
verns locals si el seu valor excedeix del 25% dels re-
cursos ordinaris del pressupost consolidat de l’admi-
nistració. L’informe s’emetrà en trenta dies. En cas 
d’informe desfavorable, el ple del govern local haurà 
d’aprovar l’alienació amb el vot favorable de les dues 
terceres parts dels membres de fet, i en tot cas del nom-
bre legal de les persones membres.

e) L’informe previ del departament competent en eco-
nomia i finances, en el cas de valors mobiliaris, que 
s’ha d’emetre en trenta dies.

f) L’alienació es durà a terme mitjançant subhasta pú-
blica, exceptuant en els casos de permuta. La subhasta 
no serà necessària en els casos de béns mobles o en el 
cas excepcional en què es pugui fer una adjudicació 
directa quan ho requereixen les característiques dels 
béns, les necessitats del servei a satisfer o les limitaci-
ons del mercat immobiliari. Serà necessari l’informe 
previ del departament competent en matèria de govern 
local, que emetrà un informe en trenta dies. També es 
podrà efectuar l’adjudicació directa en els casos d’ur-
gència extrema.

g) No es podrà procedir a l’alienació de béns patri-
monials per a finançar despeses corrents, exceptuant 
quan es tracti de parcel·les sobreres de vies públiques 
no edificables o de béns no utilitzables en serveis lo-
cals.

Article. Parcel·les sobreres i béns no utilitzables

1. Les parcel·les sobreres es poden alienar per venda 
directa al propietari o propietaris confrontants o per-
mutades amb els seus terrenys, amb el requeriment 
personal previ. En el cas de diversos propietaris con-
frontants, la venda o permuta s’ha de fer de manera 
que les parcel·les resultants s’ajustin al criteri més ra-
cional d’ordenació del sòl, segons dictamen tècnic.

2. Els béns no utilitzables, un cop valorats tècnica-
ment, poder ser alienats per venda directa.

Article. Alienació per permuta

1. L’alienació per permuta de béns patrimonials reque-
reix un expedient en el que s’acreditarà la necessitat 
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d’efectuar-la i l’equivalència de valors entre els béns. 
La permuta es podrà fer també si la diferència de va-
lors entre els béns no excedeix del 100% del valor més 
baix i si s’estableix la compensació econòmica que ho 
completi.

2. Si la diferència de valors és més elevada es podrà fer 
la permuta sempre i quan el departament competent en 
matèria de govern local ho autoritzi en un informe que 
haurà d’emetre en trenta dies. Si l’informe és desfavo-
rable, el ple del govern local haurà d’aprovar-la amb 
el vot favorable de dues terceres parts del nombre de 
fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre le-
gal de membres del govern local.

Article. Permutes de béns presents amb d’altres de fu-
turs

1. És possible permutar béns presents amb d’altres de 
futurs o aquells l’existència dels quals no és actual, pe-
rò que el bé futur esta determinat o susceptible de de-
terminar-se. Com a garantia addicional, es fixarà un 
termini per a l’executivitat del contracte, el qual s’en-
tendrà no subscrit si no assoleix realitat el bé objecte 
d’aquest, sens perjudici de les clàusules resolutòries o 
penal que es puguin pactar.

Article. Cessió gratuïta de béns patrimonials

1. La cessió a títol gratuït requereix:

a) Que es realitzi a altres administracions o instituci-
ons públiques o privades d’interès públic, sense ànim 
de lucre, que els hagin de destinar a finalitats d’utili-
tat pública o d’interès social, sempre que beneficiïn al 
conjunt de la comunitat local.

b) Una memòria justificativa de la necessitat i finalitat 
de la cessió en benefici de la comunitat.

c) La cessió determinarà la finalitat precisa a què 
les institucions o entitats beneficiàries destinaran els 
béns. Si els béns cedits no es destinen a l’ús previst en 
el termini fixat per l’acord, aquests revertiran automà-
ticament al patrimoni del govern local cedent, el qual 
té dret a rebre el valors dels danys i perjudicis causats.

d) L’expedient de cessió haurà de sotmetre’s a informa-
ció pública per un període mínim de trenat dies, abans 
de la seva aprovació plenària. Es podran formular al-
legacions o reclamacions, i s’haurà de donar compte 
al departament competent en matèria de govern local.

Article. Adscripció i aportació de béns a ens instru-
mentals i a altres administracions

1. Els governs locals podran adscriure directament els 
béns de servei públic i els béns i drets patrimonials als 
organismes autònoms, agències públiques o entitats 
públiques empresarials. Els béns i drets adscrits con-
serven la qualificació jurídica originària que els cor-
respon. La reassumpció i remunicipalització del servei 
o de la funció comporta la reversió dels béns. Aquesta 

reversió es produirà també en el supòsit que els béns 
cedits no es trobin adscrits a la prestació del servei.

2. Els organismes autònoms, agències públiques o en-
titats públiques empresarials que rebin béns no adqui-
reixen la seva propietat i només s’atribueixen facultats 
per a la utilització i conservació d’aquests per a donar 
compliment a les finalitats que es determinen en l’ads-
cripció.

Article. Competència adjudicatària

1. Correspon als alcaldes i alcaldesses l’adquisició de 
béns immobles i drets quan el seu valor no superi el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni l’import 
de tres milions d’euros, així com l’alienació de patri-
moni quan el seu valor no superi el percentatge ni la 
quantia esmentada. Sempre que no tinguin caràcter 
plurianual.

2. Les cessions gratuïtes de béns immobles o drets re-
als es formalitzaran en un document administratiu que 
serà títol suficient per a la posterior inscripció en el 
Registre de la Propietat quan el cessionari sigui una 
altra administració pública o organisme o entitat vin-
culada o depenent.

3. Correspon al ple del govern local l’adquisició de 
béns immobles i l’alienació patrimonial quan no esti-
guin atribuïdes als alcaldes o alcaldesses i d’aquells 
béns declarats de valor històric, artístic o natural inde-
pendentment del seu valor. 

Capítol III. Utilització dels béns de domini públic

Article. Utilització dels béns de domini públic

1. La destinació pròpia dels béns de domini públic és 
la seva utilització per a l’ús general o per a la prestació 
de serveis públics.

2. La utilització dels béns d’ús públic adoptarà les se-
güents modalitats:

a) Ús comú general. És el que pot exercir lliurement 
qualsevol ciutadà o ciutadana sense que es requerei-
xi una qualificació específica, utilitzant el bé d’acord 
amb la seva naturalesa.

b) Ús comú especial. És aquell en el qual, sense im-
pedir l’ús comunitari, concorren circumstàncies singu-
lars de perillositat, intensitat d’ús, obtenció de rendibi-
litat que determinen un excés d’utilització sobrés l’ús.

c) Ús privatiu. El constitueixin l’ocupació directa o im-
mediata d’una porció de domini públic, de forma que 
limiti o exclogui la utilització per parts d’altres ciuta-
dans o ciutadanes.

Article. Subjecció a llicència i concessió

1. L’ús comú especial es podrà subjectar a llicència 
d’acord amb la naturalesa del bé, els actes d’afectació 
i d’obertura a l’ús públic.
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2. L’ús privatiu que no comporta transformació o mo-
dificació del domini públic i l’ocupació s’efectuï única-
ment amb instal·lacions desmuntables, resta subjecte 
a llicència d’ocupació temporal que origina una situ-
ació de possessió precària revocable unilateralment 
pel govern local, per raons d’interès públic i sense dret 
indemnitzatori, quan resultin incompatibles amb les 
condicions generals, produeixin danys en el domini 
públic, impedeixin la seva utilització per activitats de 
major interès públic o menyscabin l’ús general.

3. L’ús privatiu que comporti transformació o modi-
ficació del domini públic resten subjectes a concessió 
administrativa. 

Article. Concessions administratives sobre domini pú-
blic

1. Totes les concessions administratives sobre domini 
públic dels governs locals estan subjectes als següents 
principis:

a) Que s’atorguin salvant els drets de propietat

b) Que la finalitat de l’atorgament sigui concreta

c) Que el termini no excedeixi els cinquanta anys, si és 
inferior es podran concedir pròrrogues

d) Que s’adjudiquin en règim de concurrència, a través 
d concurs. Un cop atorgada, es formalitzarà en docu-
ment administratiu, el qual serà suficient per a la ins-
cripció de la inscripció en el Registre de la Propietat

e) Els governs locals tenen la facultat de resoldre les 
concessions abans del seu venciment si així ho justi-
fiquen les circumstàncies sobrevingudes d’interès pú-
blic. 

f) El concessionari o concessionària establirà les ga-
ranties per tal d’assegurar el bon ús dels béns i/o les 
instal·lacions mitjançant una pòlissa d’assegurança 
obligatòria, així com un aval bancari o altra garantia 
suficient que acordi el govern local.

Article. Competència per a l’atorgament de les llicèn-
cies i concessions

1. Correspon a l’alcalde o alcaldessa l’adjudicació de 
llicències i concessions sobre els béns de les mateixes i 
quan el seu valor no superi els 10% dels recursos ordi-
naris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, 
sempre que no tinguin caràcter plurianual.

2. Correspon al ple del govern local l’adjudicació de 
llicències i concessions sobre els béns quan no estiguin 
atribuïdes als alcaldes o alcaldesses i els béns decla-
rats de valor històric, artístic o natural, independent-
ment dl seu valor.

Article. Utilització de béns patrimonials

1. Els béns patrimonials han de ser administrats 
d’acord amb els criteris de màxima rendibilitat social, 
directament pels governs locals o per mitjà de parti-
culars.

2. L’arrendament o qualsevol altra forma de cessió 
d’ús dels béns patrimonials es farà a través de subhas-
ta pública o per concurs.

3. En l’expedient de cessió de l’ús d’un bé patrimonial, 
ha de quedar justificada la necessitat i s’ha d’acreditar 
el caràcter patrimonial del bé i la valoració tècnica.

Article. Cessió en precari de l’ús de béns patrimonials

1. Els governs locals poden cedir en precari l’ús de 
béns patrimonials a altres administracions o entitats 
públiques o entitats privades d’interès públic, sense 
ànim de lucre, que els hagin de destinar a finalitats 
concretes d’interès socials, i a particulars sempre en 
benefici d’interessos de caràcter local.

2. El document de formalització de la cessió ha de ser 
administratiu i ha de contenir:

a) Que l’ús del bé és gratuït 

b) L’assumpció de la responsabilitat derivada de l’ocu-
pació, esmentant l’obligatorietat de formalitzar una 
pòlissa d’assegurança, aval bancari suficient o qualse-
vol altra garantia que acordi el govern local i que res-
pongui de possibles danys a tercers o al bé cedit.

Capítol IV. Conservació i protecció dels béns

Article. Inventari

1. Els governs locals han de portar un inventari gene-
ral consolidat dels béns i drets del seu patrimoni fent 
constar la seva situació jurídica i la destinació o l’ús a 
que estan dedicats, en el qual integrin:

a) Els béns i drets del govern local 

b) Els afectes al seu patrimoni municipal del sòl

c) Els afectes al patrimoni cultural, natural, històric i 
artístic 

d) Els dels organismes autònoms i societats i ens amb 
personalitat pròpia dependents del govern local.

e) Els cedits a altres administracions o a particulars 
però revertibles al govern local.

2. L’inventari ha de ser objecte d’actualització continu-
ada, sens perjudici de la seva rectificació i comprovació 
que s’ha de fer anualment en el primer cas i cada cop 
que es renovi el govern local, en el segon. Els Consells 
de Vegueria prestaran l’assistència precisa als munici-
pis per a la creació o actualització dels seus inventaris.

3. Correspon al ple del govern local l’aprovació, la 
rectificació i la comprovació de l’inventari.

4. Els organismes autònoms locals han de fer inventa-
ris separats, la qual s’adjuntarà com annex a l’inventa-
ri general del govern local.

Article. Inscripció al Registre de la propietat

1. Els governs locals han d’inscriure en el Registre de 
la propietat els seus béns i drets reals que siguin sus-
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ceptibles d’inscripció, així com tots les actes i contrac-
tes referits a ells que puguin tenir accés a aquest re-
gistre.

Article. Recuperació d’ofici

1. Els governs locals poden recuperar per si mateixos 
i en qualsevol moment, la possessió dels seus béns de 
domini públic.

2. Igualment, poden recuperar els béns patrimonials 
dins d’un any, a comptar des de la data en que s’ha 
produït la usurpació i és suficient en aquest termini no-
tificar l’acord resolutori.

Article. Desnonament administratiu de béns

1. Els governs locals tenen la facultat de promoure i 
executar en via administrativa el desnonament dels 
béns immobles de la seva pertinença que s’extingeixi el 
dret d’ocupació dels particulars sobre els béns de do-
mini públic i comunals, en els supòsits d’autorització, 
concessió o qualsevol altre títol, o quan declarin extin-
git el dret d’ocupació de béns que hagin estat lliurats 
als i les seves funcionaris i funcionàries i altre perso-
nal al servei per raó dels llocs de treball que ocupen.

2. Els governs locals també tenen la facultat d’ocupar 
per via administrativa es béns expropiats una vegada 
complerts els requisits previstos a la normativa d’apli-
cació. 

Article. Responsabilitats i sancions

1. Les autoritats i el personal al servei dels governs lo-
cals, així com aquelles persones que tinguin sota el seu 
càrrec la gestió dels béns o el drets d’aquells ens, estan 
obligades a la custòdia, conservació i aprofitament, 
segons les caos i responen directament davant el res-
pectiu govern local dels danys i perjudicis esdevinguts 
per la seva pèrdua o detriment, en el cas de dol, culpa 
o negligència greu.

2. Les persones que, per frau o negligència, causen 
danys en el domini públic dels governs locals, o realit-
zen actes d’usurpació, són sancionades en via adminis-
trativa amb multa, l’import de la qual s’establirà en-
tre el valor i el doble del valor del perjudici ocasionat, 
amb independència de la reparació del dany o de la 
restitució de la usurpació.

3. Les responsabilitats dels apartats 1 i 2 són subs-
tanciades per via administrativa, amb audiència de la 
persona interessada.»

104 Esmena núm. 104
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al capítol I del títol IV d’un nou article abans de l’ar-
ticle 77

«Article. Principis orientadors de les relacions entre 
els governs locals i el Govern de la Generalitat

1. Les relacions entre els governs locals i el Govern de 
la Generalitat, segons mandat estatutari, correspon al 
Consell de Governs Locals de Catalunya, mitjançant 
la Comissió Mixta Govern de la Generalitat-Governs 
Locals.

2. L’administració de la Generalitat i els governs lo-
cals tindran en compte en la prestació dels seus ser-
veis i l’exercici de les seves competències, les tècniques 
d’organització i de relació, incloent-hi les diverses for-
mes associatives mancomunades, convencionals i con-
sorcials, més adequades per a promoure i garantir la 
seva cooperació, col·laboració, coordinació i trans-
versalitat, respectant el principi d’autonomia local i el 
principi de subsidiarietat.

3. Per a la coordinació, l’administració de la Genera-
litat i els governs locals adequaran la se seva actuació 
als següents principis:

a) La lleialtat institucional respecte a l’exercici de les 
competències que corresponen a altres administraci-
ons

b) La informació recíproca, principalment quan l’acti-
vitat desplegada pot tenir una especial incidència so-
bre l’àmbit competencial d’altres administracions

c) La cooperació, col·laboració i l’assistència recí-
proques per al millor compliment de les funcions que 
corresponen a les altres administracions. Aquest deu-
re s’estén a la tramesa dels documents presentats pels 
ciutadans i ciutadanes davant de qualsevol adminis-
tració a la institució competent per raó de la matèria.

4. La coordinació es pot realitzar mitjançant la creació 
d’òrgans de col·laboració o l’aprovació de plans secto-
rials. Les funcions de coordinació de l’Administració 
de la Generalitat no poden afectar en cap cas l’autono-
mia dels governs locals.» 

105 Esmena núm. 105
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 3 de l’article 77

Article 77. Cooperació interadministrativa

«1. S’entén per cooperació interadministrativa la coo-
peració econòmica, tècnica i administrativa entre les 
administracions locals i entre aquestes i la Generalitat.
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2. La cooperació interadministrativa serà de caràcter 
voluntari, llevat dels casos en què la Llei la configura 
com un mandat específic en relació amb l’Administra-
ció de la Generalitat o un ens supramunicipal.

3. El sistema ordinari de cooperació interadministra-
tiva voluntària és el conveni entre les administracions 
interessades. La cooperació interadministrativa mitjan-
çant consorci es podrà establir quan la seva finalitat no 
es pugui assolir adequadament a través d’un conveni i 
s’acrediti el compliment del seu objectiu amb un cost 
inferior.»

106 Esmena núm. 106
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 3 de l’article 78

«3. Són beneficiaris del pla els municipis, les entitats 
municipals descentralitzades, les mancomunitats in-
termunicipals, les comarques i, en el seu cas, els al-
tres ens locals que exerceixin o gestionin competènci-
es d’àmbit local.»

107 Esmena núm. 107
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 79

«Article 79. Participació dels ens locals en els ingres-
sos de la Generalitat de Catalunya

La participació dels ens locals de Catalunya en els in-
gressos de la Generalitat s’establirà mitjançant una la 
llei de finances locals de Catalunya que s’aprovarà si-
multàniament a la present llei i que establirà els crite-
ris de distribució, així com el fons de finançament que 
correspongui.»

108 Esmena núm. 108
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 80

«Article 80. Els consorcis 

1. Les competències locals poden ser exercides mitjan-
çant consorcis, d’acord amb el que preveu l’article 22.

2. Els estatuts del consorci hauran de recollir expres-
sament l’administració pública a la qual estigui adscrit. 
Quan hi participin persones jurídiques privades sense 
afany de lucre que tinguin finalitat d’interès públic con-
current, el consorci també estarà adscrit a una admi-
nistració pública, d’acord amb els criteris de l’apartat 
anterior.

3. Els consorcis estaran subjectes al règim pressupos-
tari, comptable i de control de l’administració pública a 
què estiguin adscrits.

4. Es portarà a terme una auditoria de comptes anuals 
que serà responsabilitat de l’òrgan de control de l’admi-
nistració a la qual s’hagi d’adscriure el consorci.

5. El règim jurídic aplicable al personal dels consorcis 
serà el de l’administració pública de procedència i les 
retribucions no superaran les establertes en els llocs de 
treball equivalents d’aquesta administració.»

109 Esmena núm. 109
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 81.

110 Esmena núm. 110
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 82.

111 Esmena núm. 111

De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Article 83. Coordinació dels serveis 

1. A més dels supòsits generals previstos en la legis-
lació local per a l’exercici de les facultats de coordi-
nació, la Generalitat també podrà coordinar l’activitat 
dels ens locals per tal de garantir: 

a) que compleixen els principis d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera 

b) que no es produeixin duplicitats administratives amb 
relació a la prestació dels serveis locals 

c) la viabilitat econòmica, rendibilitat social i la quali-
tat dels serveis mínims obligatoris. 

2. El Govern de la Generalitat pot establir per regla-
ment, si és necessari, els criteris mínims de coordina-
ció als quals han d’ajustar la seva actuació els ens locals 
i el procediment per verificar-ne l’aplicació.
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112 Esmena núm. 112
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou títol

Títol IV bis. De l’organització municipal

Article. Govern i administració 

1. El govern i l’administració municipal corresponen 
a l’ajuntament, format per l’alcalde o alcaldessa i els 
regidors i regidores.

2. Els municipis de règim especials es regeixen pels 
principis organitzatius que els hi són propis

Article. Òrgans

1. En tots els municipis existeixen els òrgans següents:

a) L’alcalde o alcaldessa
b) Els tinents d’alcalde o d’alcaldessa
c) El ple
d) La comissió especial de comptes
e) La junta de portaveus

2. Als municipis que tinguin una població superior a 
vint mil habitants, així com en els de menys quan ho 
acordi el ple de l’ajuntament o s’estableixi al ROM, exis-
tirà també un òrgan col·legiat de govern i les comissions 
informatives que el ple determini. Almenys una d’aques-
tes comissions haurà de realitzar les tasques d’estudi, 
informe i consulta sobre les polítiques d’igualtat, desen-
volupament sostenible i qualitat democràtica.

3. Els municipis que tinguin una població superior 
als vint mil habitants crearan un òrgan de participa-
ció que s’anomenarà consell de ciutat o consell de vila, 
amb l’estructura i competències que determina l’art.

4. En els municipis en que sigui preceptiva la constitu-
ció de la Junta Local de Seguretat, aquesta tindrà con-
sideració d’òrgan bàsic del municipi.

5. L’ajuntament, en exercici de la seva autonomia or-
ganitzativa, pot crear òrgans municipals complemen-
taris. La creació dels òrgans complementaris ha de 
respondre als principis d’eficàcia i participació ciuta-
dana. Poden complementar l’organització municipal:

a) Altres òrgans de participació ciutadana

b) El consell assessor urbanístic i mediambiental

c) Les comissions especials de consulta i informe o 
d’investigació creades per acord del ple o resolució 
d’alcaldia, en els termes previstos al ROM municipal.

d) Qualsevol altre òrgan que estableixi el ROM

Article. Grups municipals

1. Per al millor funcionament del govern i l’administra-
ció local s’han de constituir grups polítics municipals.

2. Els grups polítics municipals són òrgans col·legiats 
de caràcter polític que tenen com a funció canalitzar 
l’actuació dels regidors i regidores.

3. En cada mandat corporatiu es constituiran tants 
grups polítics municipals com llistes electorals hagin 
obtingut representació municipal, sense que un mateix 
regidor pugui formar part de més d’un grup polític, ni 
aquests puguin estar formats per regidors o regidores 
de diferents llistes electorals.

4. Abans de la convocatòria del primer ple ordinari 
després de la constitució de l’ajuntament, els caps de 
les corresponents llistes electorals que resultin repre-
sentades en el ple municipal hauran de presentar a la 
secretaria una declaració constitutiva del grup que in-
clogui les persones membres adscrites al grup muni-
cipal.

5. Les persones electes que adquireixen la seva condi-
ció de regidor o regidora amb posterioritat a la sessió 
constitutiva de l’ajuntament, s’incorporaran a la seva 
llista electoral, mitjançant un escrit adreçat a la secre-
taria de l’ajuntament, que es presentarà en el registre 
general dintre del cinc dies següents a la presa de pos-
sessió dels seu càrrec. Transcorregut aquest termini, i 
deu dies més, sense que s’hagi demanat l’adscripció, 
s’entendrà que queda en situació de regidor o regido-
ra no adscrit, llevat que el cap de llista electoral en la 
qual hagi estat electa comuniqui a l’alcaldia la inte-
gració en el grup corresponent a aquesta llista. 

6. De la constitució i composició dels grups polítics i 
de els seves modificacions s’haurà de donar compte al 
ple en la primera sessió que tingui lloc a efectes in-
formatius. El ple podrà adoptar el corresponent acord 
denegatori i susceptible de recurs quan vulnerin l’or-
denament jurídic i l’acord sobre el codi de conducta 
política en relació amb el transfuguisme a les corpora-
cions locals. Els regidors i regidores que no s’incorpo-
rin a un grup i aquells que durant el seu mandat deixin 
de pertànyer a la candidatura en la que varen concór-
rer al procés electoral, quedaran automàticament en 
la situació de regidors i regidores no adscrits o adscri-
tes, excepte quan es tracti de candidatures presentades 
amb la fórmula de coalició electoral i algun dels par-
tits polítics que la integren decideix abandonar-la. En 
aquest últim supòsit els regidors i regidores que aban-
donin la coalició podran constituir grup propi. Els re-
gidors i regidores no adscrits participen en activitats 
pròpies de l’ajuntament i tenen els deure i drets indi-
viduals, inclosos els de caràcter material i econòmic 
que formin part de l’estatut dels membres dels governs 
locals. Els drets econòmics de les persones membres 
no adscrites no podran ser superiors als que els ha-
guessin correspost en el cas de continuar en el grup de 
procedència.

7. Els grups municipals actuaran representats pel por-
taveu, que per majoria, designin els seus membres o, 
en el seu defecte, pel regidor o regidora que encapçali 
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la llista de la candidatura. Els portaveus subscriuran 
els documents que emanin del grup, emetran la seva 
postura oficial en les sessions del ple i rebran les co-
municacions que se’ls dirigeixin. 

8. Les decisions internes dels grups municipals es pren-
dran per majoria simple dels seus membres. L’acord de 
separació d’un regidor o una regidora del grup muni-
cipal que formi part exigirà un previ tràmit d’audiència 
per un termini de deu dies. Els acords de separació de 
regidors o regidores dels grups municipals podran ser 
recorreguts pels afectats davant la jurisdicció conten-
ció-administrativa.

9. El municipi posarà a disposició dels grups munici-
pals els mitjans necessaris per a poder portar a terme 
les seves tasques 

Article. Transfuguisme

1. S’entén per persones trànsfugues els representants 
locals que, apartant-se dels seus companys i compa-
nyes de candidatura en què es van presentar a les cor-
responents eleccions locals, o havent estat expulsats 
d’aquesta, pacten amb altres forces per canviar o man-
tenir la majoria governant en una entitat local, o bé 
dificulten o fan impossible a aquesta majoria el govern 
de l’entitat. 

2. Quan sorgissin dubtes sobre què membres d’una 
candidatura i/o grup polític han incorregut en transfu-
guisme, serà la formació política que els ha presentat 
la que haurà d’aclarir per escrit quines d’aquestes per-
sones s’han apartat del grup municipal, a efectes de la 
seva qualificació com a trànsfugues.

3. Els regidors i regidores trànsfugues no adscrits : 

a) No podran exercir els drets atribuïts per la regula-
ció aplicable als grups polítics en el desenvolupament 
de les sessions plenàries, sense perjudici dels drets que 
constitucionalment li corresponen com a regidor o re-
gidora. 

b) No podran millorar la seva situació anterior a 
l’abandonament del grup municipal d’origen en rela-
ció a la seva participació en les comissions, de manera 
que un nou repartiment proporcional en la composició 
de les comissions ni pot perjudicar el grup polític que 
va patir la seva disminució d’efectius, ni beneficiar el 
regidor o regidora no adscrita més del que suposava la 
seva situació anterior.

c) No podran participar en la Junta de Portaveus, ja 
que la referida Junta només pot ser constituïda per les 
persones portaveus dels grups polítics municipals. 

d) En relació a les assignacions, mitjans econòmics i 
materials que concedeixen als grups polítics, de cap 
manera es poden reconèixer a favor del regidor o regi-
dora no adscrita. Tota assignació per concepte de grup 
polític no és aplicable en cap cas al regidor o regidora 
trànsfuga no adscrit, ni en la seva import fix, ni en el 
seu component variable per raó del nombre de regi-

dors i regidores. Així mateix, el grup polític perjudicat 
o disminuït en la seva composició no haurà de patir 
minva institucional alguna en els mitjans i assignaci-
ons que com a tal grup li corresponguessin amb ante-
rioritat. Per tant, no s’assignarà al regidor o regidora 
no adscrita altres avantatges econòmics i materials pel 
fet tenir tal condició. La condició de regidor o regidora 
no adscrit no és equiparable a cap cas al grup polític.

Article. Estatut jurídic dels grups municipals

1. Els grups municipals tindran les següents facultats: 

a) Percebre del pressupost de l’ens local una dotació 
econòmica, resultat d’aplicar un component fix idèntic 
per a tots els grups municipals i un de variable en fun-
ció de les persones membres, per a contribuir a les des-
peses que la seva actuació institucional generi.

b) Participar als òrgans d’informació i difusió munici-
pal d’acord al reglament acordat al ple i d’acord amb 
el decàleg de les bones pràctiques de la comunicació 
local pública, i expressar la seva opinió a través dels 
mitjans de comunicació de titularitat municipal.

c) Disposar d’un espai, preferentment a les dependèn-
cies municipals, per al desenvolupament de les seves 
activitats.

d) Fer ús dels locals de l’ens local per a la celebració 
de reunions i/o sessions de treball, sempre que les ne-
cessitats informals ho permetin

e) Ser invitats als actes oficials de caràcter institucio-
nal convocats pel govern local 

f) Disposar d’una infraestructura de mitjans materi-
als i personals per a desenvolupar les seves activitats 
i funcions.

g) Participar, mitjançant el nomenament de represen-
tants, en les comissions informatives i en els òrgans 
col·legiats de participació ciutadana

h) Legitimació activa per a impugnar els actes i acords 
municipals que els afectin com a grup, i els acords 
adoptats pel ple que hagin estat votats en contra per 
la totalitat de regidors i regidores del grup municipal.

i) Accedir als mitjans d’informació i comunicació de 
l’ens local

Article. Ple 

1. El ple és integrat per tots els regidors i regidores i és 
presidit per l’alcalde o alcaldessa

2. Correspon al ple les següents atribucions:

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern

b) Prendre els acords relatius a la participació en or-
ganitzacions supramunicipals; l’alteració del terme 
municipal; la creació o supressió dels municipis i d’en-
titats municipals descentralitzades; la creació d’òr-
gans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del 
municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats 
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esmentades; l’adopció o la modificació de la bandera, 
l’ensenya o l’escut.

c) L’aprovació inicial del planejament d’ordenació ur-
bana municipal i l’aprovació que posi fi a la tramita-
ció municipal de plans i altres instruments de plane-
jament.

d) Aprovar el ROM (carta municipal) i les ordenances

e) Crear i regular els òrgans complementaris

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. 
Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despe-
ses en els assumptes de la seva competència i aprovar 
els comptes.

g) Aprovar les formes de gestió i els expedients de mu-
nicipalització

h) Acceptar la delegació de competències feta per al-
tres administracions públiques.

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats 
locals i administracions públiques.

j) Aprovar la plantilla del personal i la relació de llocs 
de treball, ficar la quantia de retribucions complemen-
tàries fixes i periòdiques dels funcionaris i funcionà-
ries i el nombre i el règim del personal eventual i del 
directiu.

k) Exercir les accions administratives i judicials i de-
clarar la lesivitat dels actes administratius emanats 
dels òrgans de l’ajuntament en matèries de la compe-
tència respectiva.

l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini 
públic

m) La concertació de les operacions de crèdit la quan-
tia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, 
excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pres-
supost llevat dels de tresoreria que li correspondran 
quan l’import acumulat de les operacions vives en ca-
da moment superi el 15% dels ingressos corrents liqui-
dats en l’exercici anterior.

n) Les contractacions i concessions quan l’import su-
peri el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en 
qualsevol cas, els llindars establerts per les normes de 
contractació del sector públic, i també els contractes 
i les concessions plurianuals quan la seva durada si-
gui superior a quatre anys i els plurianuals de menor 
durada quan l’import acumulat de totes les seves anu-
alitats superi el percentatge indicat, referit als recur-
sos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en 
tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada 
en aquest apartat.

o) L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan si-
gui competent per a la seva contractació o concessió, i 
quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

p) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor supe-
ri el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en 

tot cas, quan sigui superior als llindars establerts per 
les normes de contractació del sector públic, i també 
les alienacions patrimonials en els següents supòsits: 
quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que 
estiguin declarats de valor històric, artístic o natural, i 
no estiguin previstes en el pressupost; quant estant pre-
vistes en el pressupost superin els mateixos percentat-
ges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

q) Acordar la constitució de juntes de contractació i 
determinar la seva composició, havent de formar part 
de les mateixes el secretari o secretària i l’interventor o 
interventora. Així com fixar els límits quantitatius i les 
característiques dels contractes en que actuarà com a 
òrgan de contractació

r) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que 
la seva aprovació exigeixi una majoria qualificada.

3. Correspon al ple la votació de la moció de censura 
a l’alcalde o alcaldessa i sobre la qüestió de confiança 
plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel 
que disposa la legislació electoral.

4. El ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions 
a l’alcalde o alcaldessa, exceptuant les esmentades en 
l’apartat 2, lletres a), b), d), e), f), g), h), i), j) i en l’apar-
tat 3 d’aquest article.

Article. Comissions delegades del ple

1. Les comissions delegades del ple són integrades pels 
membres del ple que designin els diferents grups po-
lítics que formen part de l’ajuntament en proporció a 
la seva representativitat, o quan no es pugui garantir 
aquesta proporcionalitat amb un número igual de re-
presentants per grup. En aquest cas s’aplicarà el siste-
ma de vot ponderat.

2. Les comissions delegades del ple estaran presidides 
per l’alcalde o alcaldessa o pels regidors o regidores 
en qui aquest delegui.

3. Les comissions delegades del ple tenen les funcions i 
atribucions següents:

a) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que han 
de ser sotmesos a la decisió de l’òrgan col·legiat ple-
nari.

b) El seguiment de la gestió de l’alcalde o alcaldessa, 
del govern i de la resta d’òrgans municipals que osten-
tin atribucions executives, sense perjudici de les com-
petències de control que corresponen al ple.

c) L’exercici de les atribucions que el ple els delegui, 
llevat de les previstes a l’apartat quart de l’anterior ar-
ticle.

Article. Alcalde o alcaldessa

1. L’alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de 
l’ajuntament, i el cap de l’administració municipal i té, 
en tot cas les atribucions següents:

a) Representar l’ajuntament
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b) Dirigir l’ajuntament

c) Convocar i presidir les sessions del ple, del govern i 
de qualsevol dels altres òrgans municipals i decidir els 
empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les 
obres municipals

e) Publicar, executar i fer complir els acords munici-
pals.

f) Exercir la potestat normativa en els termes previstos 
a aquesta llei

g) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin

h) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord 
amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i dis-
posar despeses dins els límits de la seva competència: 
concertar operacions de crèdit, dins dels límits de la 
seva competència; reconèixer obligacions en els límits 
de la seva competència; ordenar pagaments i retre 
comptes; tot això d’acord amb el que reguli la llei de 
finances locals de Catalunya

i) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el 
pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les 
bases de les proves per seleccionar el personal, i per 
als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir 
les retribucions complementàries que no siguin fixes i 
periòdiques.

j) Exercir la direcció superior de tot el personal de l’ens 
i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la se-
paració del servei dels funcionaris i les funcionàries 
de l’ajuntament i l’acomiadament del personal laboral, 
donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en 
la primera sessió que aquell convoqui.

k) Exercir el comandament en cap de la policia local i 
també nomenar i sancionar els funcionaris i funcionà-
ries que porten armes.

l) Exercir accions judicials i administratives i la defen-
sa de l’ajuntament en les matèries de la seva compe-
tència i també quan aquestes hagin estat delegades en 
un altre òrgan i, en cas d’urgència, en matèries de la 
competència del ple. En aquest últim supòsit s’ha de 
donar compte al ple en aquests dos últims supòsits en 
la primera sessió que aquell convoqui per a la seva ra-
tificació.

m) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de 
lesivitat dels actes administratius en matèries que són 
de competència de l’alcaldia. Així mateix, l’alcalde o al-
caldessa pot declarar la lesivitat respecte a competèn-
cies del ple, per raó d’urgència que en faci inviable la 
convocatòria, i en la primera sessió donar-ne compte.

n) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, 
en el cas de catàstrofe o emergència o de greu perill 
d’aquestes, les mesures necessàries i adequades i do-
nar-ne compte immediatament al ple

o) Sancionar les faltes de desobediència a la seva au-
toritat o les infraccions de les ordenances municipals, 
exceptuant els casos en que dita facultat s’atribueixi a 
altres òrgans.

p) Les contractacions i les concessions de tot tipus 
quan el seu import no superi el 10% dels recursos or-
dinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els llindars 
establerts per les normes de contractació del sector pú-
blic, incloses les de caràcter plurianuals quan la se-
va durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no supe-
ri el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris 
del pressupost del primer exercici, ni la quantia asse-
nyalada.

q) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan 
sigui competent per a la seva contractació o concessió 
i estiguin previstes al pressupost

r) L’adquisició de béns i drets quan el valor no supe-
ri el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 
llindars establerts per les normes de contractació del 
sector públic i també l’alienació del patrimoni que no 
superi el percentatge ni la quantia indicats en els se-
güents supòsits: la de béns immobles, sempre que esti-
gui prevista en el pressupost, la de béns mobles, excep-
tuant els declarats de valor històric, artístic o natural, 
l’alienació dels quals no estigui prevista al pressupost.

s) Concedir llicències exceptuant el que les lleis secto-
rials atribueixin al ple o altres òrgans.

t) Les aprovacions dels instruments de desenvolu-
pament del planejament general del municipi no ex-
pressament atribuïdes al ple, i també l’aprovació dels 
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’ur-
banització complementaris.

u) Imposar sancions amb relació a les competències 
municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de 
desenvolupament.

v) Les altres atribucions que expressament li atribuei-
xin les lleis i les que la legislació assigna al municipi i 
no atribueix a altres òrgans municipals.

2. Correspon també a l’alcalde o alcaldessa el nome-
nament dels tinents d’alcalde.

3. L’alcalde o alcaldessa pot delegar l’exercici de les 
seves atribucions, exceptuant les de convocar i presidir 
les sessions dels òrgans col·legiats plenaris i de govern, 
decidir els empats amb el vot de qualitat, la concerta-
ció d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot 
el personal, la separació del servei dels funcionaris o 
funcionàries i l’acomiadament del personal laboral, i 
les esmentades en les lletres b), f), g), j), l), m), n), t) de 
l’apartat 1.

Article. Govern

1. El Govern és l’òrgan municipal col·legiat de caràc-
ter executiu, integrat per l’alcalde o alcaldessa i un 
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nombre de regidors o regidores no superior al terç del 
nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliure-
ment per l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar 
compte al ple.

2. Correspon al govern:

a) L’assistència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de 
les seves atribucions

b) Les atribucions que l’alcalde o alcaldessa, o un altre 
òrgan municipal li delegui i que li atribueixin les lleis.

Article. Tinents d’alcalde

L’alcalde o alcaldessa designa i revoca lliurement els 
tinents d’alcalde d’entre els membres del govern i, 
quan no n’hi ha, d’entre els regidors. Els tinents d’al-
calde substitueixen l’alcalde o alcaldessa, per ordre de 
nomenament, en els casos de vacant, d’absència, de 
malaltia o de qualsevol altre impediment.

Article. Delegació d’atribucions

1. El ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions, 
excepte aquelles en les que estigui expressament prohi-
bit per llei, en les seves comissions delegades.

2. L’alcalde o alcaldessa pot delegar l’exercici de les 
seves atribucions, excepte aquelles que estigui expres-
sament prohibit per llei, en el Govern, en els seus mem-
bres o en la resta dels regidors i regidores.

3. L’acord o decret de delegació ha de determinar els 
assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es 
deleguen i les condicions concretes del seu exercici i 
serà publicat en el butlletí oficial corresponent a efec-
tes informatius.

Article. Comissions d’estudi, informe i consulta

1. Corresponen a aquestes comissions l’estudi i el dic-
tamen previ als assumptes que s’han de sotmetre a la 
decisió del ple. També poden intervenir en relació amb 
els assumptes que s’han de sotmetre al Govern quan 
aquest òrgan els demani dictamen.

2. Correspon al ple determinar el nombre i la denomi-
nació de les comissions d’estudi i d’informe i les seves 
modificacions. Aquestes comissions es poden també 
constituir amb caràcter temporal per a tractar de te-
mes específics.

3. Les comissions són integrades pels electes que de-
signin els diferents grups polítics que formen part de 
l’ajuntament.

Article. Comissió especial de comptes

1. Correspon a la comissió especial de comptes l’exa-
men, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de l’ens. 
Aquestes queden integrats pel compte general del pres-
supost, el compte d’administració del patrimoni, el 
compte de valors independents i auxiliars del pressu-
post i els comptes d’entitats o organismes municipals 
de gestió.

2. Per acord de l’òrgan col·legiat plenari de l’ens, la 
comissió d’estudi, informe o de consulta especialitzada 
en matèria de finances pot actuar com a comissió es-
pecial de comptes.

3. Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la co-
missió pot requerir, per mitjà de l’alcalde o alcaldes-
sa, la documentació complementària que consideri i 
la presència dels membres i els funcionaris i funcionà-
ries de la corporació especialment relacionats amb els 
comptes que s’analitzin.

4. La comissió és integrada per membres de tots els 
grups polítics de la corporació. El nombre de persones 
membres és proporcional a la seva representativitat en 
l’ajuntament o igual per a cada grup, aplicant-se el sis-
tema de vot ponderat.

Article. Junta de Portaveus

1. La Junta de Portaveus és l’òrgan municipal com-
plementari constituït sota la presidència de l’alcalde 
o alcaldessa i els les portaveus de cadascun dels grups 
municipals que formen la Corporació municipal. 

2. Correspon a la Junta assessorar l’alcalde o alcal-
dessa en qüestions d’ordre del Ple municipal, donar 
la seva opinió sobre assumptes de competència muni-
cipal o supramunicipal, i assessorar l’Alcaldia, sense 
que la seva opinió tingui caràcter vinculant

3. La convocatòria la podrà realitzar la presidència a 
iniciativa pròpia o a petició de la cinquena part dels 
membres de la corporació. 

4. Les reunions ordinàries es realitzen abans de cada 
Ple, però també es poden realitzar reunions extraordi-
nàries. 

5. Els i les portaveus o les persones suplents podran 
estar acompanyats per una persona membre del seu 
grup, que no tindrà dret a vot. Les decisions de la Jun-
ta de portaveus s’adopten sempre en funció del criteri 
de vot ponderat.

Article. Òrgans territorials de gestió desconcentrada

1. Per tal de facilitar la participació ciutadana en la 
gestió de les polítiques públiques municipals, el ple pot 
acordar la creació d’òrgans territorials de gestió des-
concentrada

2. La constitució d’aquest òrgans, que hauran de ser 
previstos al ROM (carta municipal) tindrà el procedi-
ment següent:

a) Han d’integrar regidors i regidores, representants 
dels veïns i veïnes i associacions ciutadanes.

b) En relació al nombre de membres, el nombre de re-
gidors i regidores no pot ser superior a un terç del total 
i ha de garantir el principi de proporcionalitat respecte 
dels vots obtinguts en el territori corresponent

c) Per a distribuir els que llocs que corresponen a les 
associacions ciutadanes, s’aplica al territori la propor-
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cionalitat i representativitat en relació amb la seva im-
plantació efectiva, d’acord amb les dades que resultin 
del registre d’associacions municipals.

d) Presideix l’òrgan el regidor o regidora que aquest 
esculli.

Article. Districtes i nuclis separats de població

1. Aquelles ciutats que s’organitzin sobre la base de dis-
trictes o altres divisions territorials pròpies, d’acord 
amb la legislació de règim local, en preveuran el règim 
jurídic dels òrgans de govern al ROM (carta municipal) 

2. Els grups de població que dins d’un municipi consti-
tueixin nuclis separats es poden constituir com a òrgans 
territorials de participació. La constitució serà obliga-
tòria quan la majoria dels veïns i veïnes ho demanin

3. Els òrgans territorials previstos als apartats ante-
riors, seran presidits pel regidor o regidora que desig-
ni l’alcalde o alcaldessa. La resta de persones mem-
bres seran determinats i designats pel ple, en funció 
de la població i d’acord amb un procediment anàleg 
a l’establert per a les entitats municipals descentra-
litzades

4. Correspon a aquesta òrgans de participació les atri-
bucions establertes per a aquesta llei.

Article. Òrgans de participació sectorial

1. Per acord del ple, es poden crear òrgans de parti-
cipació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació 
pública municipal, amb la finalitat d’integrar la par-
ticipació dels veïns i veïnes i les seves associacions en 
les polítiques públiques municipals.

2. Presideixen els òrgans de participació sectorial el 
regidor o regidora en qui l’alcalde o alcaldessa de-
legui.

Article. Funcions dels òrgans de participació i delega-
ció de funcions

1. Corresponen als òrgans de participació, en relació 
amb el territori o el sector material corresponent, les 
funcions següents:

a) Formular propostes per a resoldre els problemes ad-
ministratius que els afecten

b) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’ajunta-
ment, sobre matèries de competència municipal 

c) Emetre i formular propostes i suggeriments en rela-
ció amb el funcionament dels serveis i els organismes 
públics municipals.

d) Les altres de naturalesa anàloga que determini l’a-
cord de creació 

Article. Delegació de funcions als òrgans territorials 
de participació 

1. Els òrgans territorials de participació, d’acord amb 
les previsions del ROM (carta municipal), poden exer-

cir per delegació funcions deliberatives i executives en 
les matèries relatives a la gestió i la utilització dels ser-
veis i els béns destinats a activitats sanitàries, assisten-
cials, culturals, esportives, ecològiques quan la natu-
ralesa dels mateixos permeti la gestió desconcentrada 
i no afecti els interessos generals del municipi. Es pot 
ampliar la delegació a altres activitats, sempre que hi 
concorrin les condicions anteriors:

2. Per tal de garantir el principi d’unitat de govern i de 
gestió del municipi:

a) L’exercici de les facultats de gestió i execució cor-
respon, en tot cas, al regidor o regidora president, 
d’acord amb les decisions adoptades per l’òrgan de 
participació

b) S’han d’establir els sistemes de revisió i control dels 
actes i els acords adoptats pels òrgans de participació

c) Els òrgans desconcentrats han d’exercir les seves 
funcions d’acord amb els programes i les directrius es-
tablerts pel ple

d) Els actes dels òrgans de participació territorial 
es poden impugnar davant l’òrgan corresponent de 
l’ajuntament mitjançant el recurs d’alçada.

113 Esmena núm. 113
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou títol, després del IV

Títol IV ter. Funcionament dels governs locals 

Article. Principis generals de funcionament

1. Els governs locals de Catalunya, d’acord amb la 
Carta Europea d’Autonomia Local, facilitaran i prote-
giran amb la seva organització i funcionament el drets 
dels ciutadans i ciutadanes a una bona administració

2. Els governs locals de Catalunya aprovaran una 
Carta de Serveis, d’acord amb l’art.

Capítol 1. Règim de sessions dels òrgans plenaris

Article. Lloc i assistència

1. Les sessions dels òrgans dels ens local s’han de ce-
lebrar a la seu d’aquesta, exceptuant els casos en què, 
per causes motivades, el president o presidenta cregui 
convenient de fer-les en un altre lloc de l’àmbit territo-
rial de l’ens.

2. A les sessions dels òrgans dels governs locals, quan 
s’exerceixin competències resolutòries, ha d’exercir el 
secretari o secretària de l’ens o qui legalment el subs-
titueixi.

Article. Règim de sessions

1. Els òrgans plenaris de les entitats locals funcionen 
en règim de sessions ordinàries, de periodicitat esta-
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blerta, i de sessions extraordinàries, que poden ser, si 
s’escau, urgents.

2. Aquests òrgans col·legiats plenaris celebren ses-
sió ordinària cada mes com a mínim, en els ajunta-
ments de municipis de més de deu mil habitants, als 
consells de vegueria i als consells comarcals; i cada 
dos mesos en els de població inferior.

3. A més, els òrgans col·legiats plenaris celebraran ses-
sió extraordinària quan el president o presidenta de la 
corporació ho decideixi o quan ho demani la quarta 
part, almenys del nombre legal de persones membres 
de l’entitat, sense que cap regidor o regidora pugui sol-
licitar més de tres anualment. En aquest últim cas, la 
celebració no es pot endarrerir més enllà de quinze di-
es des que ha estat sol·licitada, i no es pot incorporar 
l’assumpte a l’ordre del dia de l’òrgan del plenari or-
dinari o d’un altre extraordinari amb més assumptes 
si els sol·licitants de la convocatòria no ho autoritzen 
expressament 

4. Si el president o presidenta no convoqués la sessió 
extraordinària en el termini fixat, el Ple quedarà con-
vocat automàticament per desè dia hàbil següent al de 
la finalització del termini esmentat, a les dotze hores, la 
qual cosa s’ha de notificar pel secretari o secretària de 
l’entitat local a totes les persones membres d’aquesta el 
dia següent de finalitzar aquell termini de quinze dies. 
En absència del president o presidenta o de qui hi ha-
gi de substituir-lo legalment, el ple quedarà vàlidament 
constituït sempre que es produeixi el quòrum que es re-
quereix en aquest article, en el qual cas serà presidit pel 
membre de la corporació de més edat entre els presents.

Article. Convocatòria

1. La convocatòria dels òrgans col·legiats ha d’inclou-
re l’ordre del dia dels assumptes a tractar

2. L’ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas 
d’urgència, pot ser ampliat si el ple, en el seu cas, ho 
acorden per majoria absoluta, a proposta del president 
o presidenta, d’una quarta part de les persones mem-
bres o d’algun o alguna dels portaveus. Quan la pro-
posta es presenta en l’òrgan plenari l’apreciació de la 
urgència eximeix el tràmit de dictamen o informe de la 
comissió informativa respectiva

3. En els sessions extraordinàries convocades a sol-
licitud de les persones membres de l’entitat la convo-
catòria ha d’incloure l’ordre del dia proposat pels qui 
han adoptat la iniciativa.

4. En el cas de les sessions extraordinàries, no es po-
den tractar assumptes que no s’han inclòs en l’ordre 
del dia.

5. Les sessions plenàries s’han de convocar amb dos 
dies hàbils d’antelació a la data de celebració. La no-
tificació de la convocatòria es podrà realitzar mitjan-
çant instrument electrònic fent-ho constar a l’expedi-
ent de la convocatòria

6. Per a la vàlida celebració de les sessions extraordi-
nàries de caràcter urgent es requereix la ratificació de 
l’òrgan convocat amb el quòrum de majoria absoluta.

7. La documentació íntegra dels assumptes inclosos a 
l’ordre del dia que ha de servir de base per al debat i, 
si s’escau, la votació, ha d’estar a disposició dels regi-
dors i regidores en la secretaria de l’ens des de l’expe-
dició de la convocatòria. 

Article. Contingut de les sessions

1. Sens perjudici de la regulació establerta al ROM 
(carta municipal), les sessions ordinàries dels òrgans 
plenaris contindran en tot cas:

a) L’aprovació de l’acta de la sessió anterior

b) La rendició de comptes de les decisions adoptades 
per part dels altres òrgans de govern, incloent-hi els 
decrets de l’alcalde o alcaldessa

c) Els acords adoptats en virtut del dictamen que amb 
caràcter previ han estat sotmesos a votació a la corres-
ponent comissió informativa, o d’altres supòsits 

d) Els instruments de control ordinari del govern

2. Les sessions extraordinàries a iniciativa de l’alcal-
dia o presidència contindran aquells assumptes que el 
convocant consideri adient

3. Les sessions extraordinàries convocades quan ho 
demana la quarta part, almenys, del nombre legal de 
membres de l’entitat local, contindran assumptes sobre 
algun dels següents àmbits d’actuació:

a) Qualsevol actuació que suposi control de l’actuació 
municipal, en qualsevol de les formes admeses a la le-
gislació local 

b) Mocions de contingut polític 

c) Acords que siguin competència de l’òrgan col·legiat 
plenari, i respectin el principi de legalitat i la disponi-
bilitat de recursos

4. En el cas que la proposta d’ordre del dia de les ses-
sions extraordinàries convocades per una quarta part 
de les persones membres contingui acords que s’em-
marquin en les categoria anteriors, l’alcaldia no podrà 
modificar el contingut de la convocatòria. L’alcalde o 
alcaldessa només podrà denegar la inclusió d’un punt 
de l’ordre del dia per motius de legalitat, degudament 
acreditats en l’expedient.

5. Les sessions dels òrgans plenaris s’han de ce-
lebrar el dia que s’ha previst a la convocatòria i 
d’acord amb el principi d’unitat d’acta, no se sus-
pendran fina a la seva finalització excepte per les 
causes previstes a la llei.

Article. Quòrum de constitució

Els òrgans plenaris es constitueixen vàlidament amb 
l’assistència d’un terç del seu nombre legal de les per-
sones membres, que en cap cas pot ser inferior a tres. 
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Aquest quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió. 
Cal l’assistència del president o presidenta i del secre-
tari o secretària de l’entitat o de qui legalment el subs-
titueixi.

Article. Publicitat de les sessions

1. Les sessions dels òrgans plenaris seran públiques i 
en conseqüència podran assistir a eles tots els ciuta-
dans i ciutadanes, així com els mitjans de comunicació 
social.

2. Tot i això, amb caràcter excepcional, i previ acord 
de la majoria absoluta del nombre legal de les perso-
nes membres de l’òrgan, a proposta de qualsevol d’ells, 
podrà declarar secret el debat i votació d’aquells as-
sumptes que siguin susceptibles d’afectar els drets fo-
namentals de les persones relatius a l’honor, a la inti-
mitat i a la pròpia imatge. En aquest cas, es demanarà 
el desallotjament de la sala amb caràcter previ a l’inici 
del debat de la qüestió concreta afectada per aquesta 
circumstància.

Article. Identificació dels assumptes sotmesos a debat

1. A efectes del normal desenvolupament de les ses-
sions i de la identificació dels assumptes sotmesos a 
la consideració dels òrgans, així com de les propos-
tes que en relació amb ells es puguin plantejar, s’entén 
per:

a) Dictamen: és una proposta formulada per una co-
missió informativa, integrada per una part expositiva 
en la que constaran els antecedents i fonaments en què 
es basa la proposta, i una part resolutiva, integrada 
per un o diversos acords a adoptar.

b) Moció de l’alcaldia o presidència: és una proposta 
formulada per l’alcaldia a iniciativa pròpia o a petició 
d’algun dels o de les portaveus dels grups polítics, que 
s’integra en la part resolutiva de l’ordre de les sessions 
plenàries i se sotmet a deliberació i votació de l’òrgan 
plenari, sens el previ dictamen de la comissió informa-
tiva i per raons d’urgència. La seva estructura es con-
forma, tal com els dictàmens, en una part expositiva i 
una part resolutiva

c) Proposta de resolució: és una proposició formulada 
per escrit, a través del registre general, per un nombre 
mínim de tres regidors o regidores, o per un grup polí-
tic que té per objecte proposar a l’òrgan col·legiat ple-
nari l’adopció d’un o diversos acords en relació amb 
un assumpte determinat de la competència municipal 
quan per la seva naturalesa no tingui el caràcter d’acte 
de control i que prèviament ha de ser dictaminada per 
la comissió informativa corresponent

d) Moció: és un proposta formulada per un o diversos 
grups polítics. Mitjançant escrit ingressat al registre ge-
neral, a efectes de la seva inclusió en la part de control 
de l’ordre del dia dels òrgans col·legiats plenaris ordi-
naris. La moció té per objecte l’adopció d’acords so-
bre diferents temàtiques que poden transcendir l’àmbit 

competencial local. També tindran la consideració de 
mocions les propostes que hagin d’integrar l’ordre del 
dia de les sessions extraordinàries de l’òrgan col·legiat 
que es convoquin a iniciativa dels regidors o regidores.

e) Esmena: és la proposta de modificació d’un dicta-
men, d’una proposta de resolució o d’una moció pre-
sentada per qualsevol membre de l’ens, mitjançant es-
crit dirigit a l’alcalde o alcaldessa a través del registre 
general, tres hores abans d’iniciar-se la sessió en que 
s’ha de tractar l’assumpte.

2. Finalitzat el debat dels assumptes que integren la 
part resolutiva de l’ordre del dia, inclosos, si s’escau 
els punts d’urgència, s’iniciarà la part relativa al con-
trol del govern. En aquest capítol de l’ordre del dia, 
es debatran totes les mocions presentades pels grups 
polítics municipals que no responguin a la tramitació 
ordinària d’un expedient municipal, ni a competències 
municipals, així com les mocions de seguiment i fisca-
lització dels òrgans de govern i, a més els precs i pre-
guntes.

Article. Dictàmens i informes de les comissions infor-
matives

1. Als dictàmens o informes de les comissions d’estu-
di, d’informe o de consulta s’han d’adjuntar els vots 
particulars formulats per les persones membres que en 
formen part. Les altres persones membres de l’ens hi 
poden formular esmenes abans que se sotmeti a debat 
i votació de l’òrgan col·legiat plenari.

2. L’informe de la comissió especial de comptes, amb 
els vots particulars i les esmenes presentades, junta-
ment amb els comptes generals de la corporació, han 
de ser objecte d’informació pública abans de ser sot-
mesos a l’aprovació del ple. En el període d’informació 
pública es poden presentar reclamacions i observaci-
ons sobre els comptes generals.

Article. Propostes de resolució

1. Els grups o un mínim de tres membres del governs 
local poden presentar davant els òrgans col·legiats 
propostes d’acord per a debat i votació.

2. S’han d’incloure en l’ordre del dia les propostes 
presentades abans de la convocatòria de l’òrgan col-
legiat. Si la proposta es presenta després, només es pot 
procedir al debat i al votació mitjançant acord previ 
del ple que n’apreciï la urgència, adoptat per majoria 
absoluta. 

Article. Mocions

1. La presentació de mocions per part dels grups polí-
tics se subjectarà a les regles següents:

a) Quan una moció sigui rebutjada per l’òrgan col-
legiat plenari, no es podrà presentar una altra sobre 
el mateix tema durant el termini d’un any (sis mesos)

b) Si diversos grups presenten, en la mateixa sessió 
plenària mocions sobre el mateix tema, solament s’in-
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clourà en l’ordre del dia la primera que hagi tingut en-
trada al registre general de l’ajuntament, presentant-se 
a l’òrgan plenari la resta com a esmenes a la totalitat 
de la moció que figuri a l’ordre del dia.

2. En ús del dret a la llibertat d’expressió, es poden 
presentar mocions alienes a les competències munici-
pals.

Article. Debats 

1. Abans de sotmetre’ls a votació, els assumptes han 
de ser objecte de debat, excepte que ningú no demani 
la paraula.

2. Si s’hi han formulat esmenes aquestes s’han de de-
batre en primer lloc i després passar a la discussió del 
dictamen o l’informe

3. Totes les persones membres de l’ens tenen dret a in-
tervenir en els debats d’acord amb les regles d’ordena-
ció i d’intervenció establertes per l’òrgan col·legiat, les 
quals han de garantir la màxima participació.

4. Correspon al president o presidenta les facultats 
d’ordenació i de direcció establertes per l’òrgan col-
legiat, les quals han de garantir la màxima partici-
pació.

5. Les associacions constituïdes per la defensa dels in-
teressos generals o sectorials de la ciutadania, com a 
entitats de participació ciutadana, quan desitgin efec-
tuar una exposició davant del Ple en relació amb algun 
punt de l’ordre del dia, en la tramitació administrati-
va prèvia de la qual haguessin intervingut com a in-
teressades, han de sol·licitar-ho per escrit a l’alcalde 
o alcaldessa com a màxim tres dies abans de la ses-
sió. Amb la seva autorització, i mitjançant una única 
persona representant, exposen el seu parer durant el 
temps determinat per l’alcalde o alcaldessa, amb an-
terioritat a la lectura, debat i votació de la proposta 
inclosa a l’ordre del dia.

Article. Aprovació de les propostes i explicació de vot 

1. Es consideren com a aprovades per assentiment les 
propostes del president o presidenta si un cop anuncia-
des no originen cap objecció o cap oposició. Altrament 
s’ha de fer votació ordinària o si s’escau nominal.

2. Un cop feta la votació el conjunt de votacions sobre 
una mateixa qüestió, els grups que no han intervingut 
en el debat poden explicar el vot. Si un membre ha vo-
tat en sentit contrari al del seu grup pot fer l’explicació 
individual del vot.

Article. Precs i preguntes

1. Les persones membres del govern local poden for-
mular precs i preguntes en el ple relatius a l’actuació o 
als propòsits d’actuació dels òrgans.

2. En l’ordre del dia de les sessions ordinàries s’ha de 
reservar un temps per a formular preguntes. Les pre-
guntes formulades oralment en el decurs d’una sessió 

han de ser contestades en la sessió següent obligatòri-
ament, sens perjudici de ser contestades a la mateixa 
sessió en què han estat formulades.

3. Si la pregunta es formula per escrit vit-i-quatre ho-
res abans, com a mínim, del començament de la sessió, 
s’ha de contestar en el decurs d’aquest, excepte que el 
destinatari de la pregunta demani l’ajornament per a 
la sessió següent.

4. Es poden formular també preguntes per a respondre 
per escrit. En aquest cas, han de ser contestades en el 
termini màxim d’un mes.

5. Una vegada finalitzada la celebració del Ple muni-
cipal ordinari el públic assistent, prèvia sol·licitud de 
la paraula, podrà efectuar preguntes al Ple sobre as-
pectes relatius als assumptes tractats en la sessió, les 
quals seran contestades per l’alcalde o alcaldessa o 
el regidor o regidora a qui correspongui en funció del 
contingut de la pregunta. Correspon a l’alcalde o al-
caldessa obrir i tancar aquest torn.

Capítol II. Del règim de sessions del governs i dels al-
tres òrgans 

Article. Sessions del govern

1. Els òrgans col·legiats de govern, per a exercir les se-
ves competències resolutoris tenen sessions ordinàries 
amb la periodicitat determinada per l’òrgan col·legiat 
plenari i sessions extraordinàries quan el president o 
presidenta ho decideixi.

2. Per a exercir les seves funcions d’assistència, l’òr-
gan col·legiat del govern es reuneix quan el president o 
presidenta de l’entitat ho determina.

3. Les sessions del govern són públiques en aquells as-
sumptes delegats per l’òrgan col·legiat plenari els quals 
respectaran els mateixos criteris de convocatòria

Article. Sessions de comissions d’estudi o de consulta i 
comissions delegades del ple.

1. La periodicitat de les sessions ordinàries de les co-
missions d’estudi, d’informe o de consulta han de ser 
determinades per l’òrgan col·legiat plenari. Poden, 
no obstant això, tenir sessions extraordinàries quan 
el seu president o presidenta decideixi o quan ho de-
mani la quarta part almenys del nombre legal de les 
persones membres.

2. La periodicitat de les sessions ordinàries de les co-
missions delegades dels ple, quan existeixi, han de ser 
determinades per l’òrgan col·legiat plenari. Poden, no 
obstant això tenir sessions extraordinàries quan el seu 
president o presidenta decideixi o quan ho demani la 
quarta part almenys del nombre legal de les persones 
membres.

3. Les sessions de les comissions d’estudi, d’informe o 
de consulta i de les delegades del ple poden ser públi-
ques si així ho acorda l’òrgan col·legiat plenari.
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Article. Sessions de la comissió especial de comptes

1. La comissió especial de comptes s’ha de reunir ne-
cessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per 
examinar els comptes generals de la corporació, junta-
ment amb els justificants i antecedents i emetre’n un in-
forme. Pot no obstant això, tenir reunions preparatòri-
es quan el seu president o presidenta decideixi o quan 
ho demani la quarta part almenys del nombre legal de 
les persones membres de la comissió.

2. Els comptes generals i la documentació complemen-
tària han de ser a disposició de les persones membres 
de la comissió perquè els puguin examinar i consultar 
com a mínim quinze dies abans de la primera de les 
reunions

3. Les sessions de la comissió especial de comptes no 
seran públiques.

Article. Convocatòria i funcionament dels altres òr-
gans col·legiats 

1. La convocatòria d’aquests òrgans col·legiats ha d’in-
cloure l’ordre del dia dels assumptes a tractar, i es farà 
de forma preferent en mitjans electrònics, sent d’apli-
cació allò dit per als òrgans col·legiats plenaris.

2. En les sessions extraordinàries, convocades a sol-
licitud de les persones membres del govern local, la 
convocatòria ha d’incloure l’ordre del dia proposat pel 
qui han adoptat la iniciativa. No obstant això, el pre-
sident o presidenta pot incloure en la convocatòria al-
tres assumptes si ho considera convenient.

3. L’ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas 
d’urgència, pot ser ampliat si l’òrgan col·legiat, en el 
seu cas, ho acorda per majoria absoluta, a proposta 
del president o presidenta, d’una quarta part de les 
persones membres o d’algun dels i les portaveus d’un 
grup municipal. Quan la proposta es presenta en el 
ple, l’apreciació de la urgència eximeix del tràmit de 
dictamen o informe de la comissió informativa res-
pectiva.

4. En el cas de les sessions extraordinàries, no es po-
den tractar assumptes que no s’han inclòs en l’ordre 
del dia

5. El quòrum d’assistència vàlida d’aquests òrgans és 
el d’un terç del nombre legal de les persones membres. 
El quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió. Els 
acords s’adopten per majoria simple i en cas d’empat, 
decideix el vot de qualitat del president o presidenta

6. El règim de funcionament dels òrgans de participa-
ció és determinat per l’òrgan col·legiat plenari del go-
vern local.

Capítol III. Del règim d’adopció d’acords i de les actes 

Article. Adopció d’acords.

1. L’adopció d’acords es produeix mitjançant votació 
ordinària, llevat que el mateix òrgan col·legiat acordi, 

en relació a un cas concret, de fer-ho mitjançant vota-
ció nominal. El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o 
negatiu i també es poden abstenir de votar.

2. L’absència d’una persona membre de l’òrgan col-
legiat, un cop iniciada la deliberació d’un assumpte, 
equival, a l’efecte de la votació corresponent, a l’abs-
tenció.

3. En cas de votacions amb resultat d’empat, s’ha d’efec-
tuar una altra votació i, si persisteix l’empat, decideix el 
vot de qualitat del president o presidenta.

4. Les votacions, sens perjudici de la introducció de 
mitjans electrònics poden ser de les classes següents:

a) Ordinàries, quan es manifesti el vot per signes con-
vencionals d’assentiment, dissentiment o abstenció.

b) Nominals, quan es realitzen mitjançant la crida de 
les persones membres del govern local, i aquest respo-
nen en veu alta, «sí», «no» o «abstenció».

c) Secretes, quan es realitzen mitjançant papereta que 
cada persona membre del govern local diposita en una 
urna.

5. El sistema normal de votació serà l’ordinari. La 
votació nominal s’utilitzarà, amb caràcter preceptiu, 
quan se sotmeti a la consideració de l’òrgan col·legiat 
plenari una qüestió de confiança o una moció de cen-
sura o quan en altres supòsits així s’acordi per majo-
ria simple a proposta de qualsevol persona membre de 
l’òrgan, o quan la llei així ho determini.

6. La votació secreta podrà utilitzar-se únicament per 
a l’elecció o destitució de persones, quan així ho acor-
di l’òrgan col·legiat plenari per majoria absoluta en 
votació ordinària, a proposta de l’alcaldia, d’un grup 
polític i, en tot cas, amb caràcter preceptiu, quan així 
ho estableixi la llei.

Article. Informes preceptius

1. És necessari l’informe previ del secretari o secretà-
ria del govern local i, si s’escau, de l’interventor o in-
terventora, o de qui legalment els substitueixi, per a 
adoptar els acords següents:

a) En tot els casos en què ho demana el president o pre-
sidenta del govern local o un terç de les persones mem-
bres, amb l’antelació suficient al dia de la sessió en què 
s’ha d’adoptar l’acord. 

b) Sempre que es tracta de matèries per a les quals la 
llei exigeix un quòrum de votació especial.

2. És també necessari l’informe previ en els supòsits en 
què així ho determini la legislació de règim local i, si 
s’escau, la legislació sectorial.

3. Els informes han de precisar la legislació aplicable 
a cada cas i han de determinar si les propostes de reso-
lució s’hi adeqüen.
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Article. Règim d’adopció d’acords

1. Els acords dels òrgans col·legiats dels governs lo-
cals s’adopten, per regla general, per majoria simple 
de les persones membres. Hi ha majoria simple si els 
vots afirmatius són més que els negatius.

2. Es requereix majoria absoluta per aquells assump-
tes en què la legislació de règim local ho estableixi de 
forma expressa

3. Es requereix el vot favorable de les dues terceres 
parts del nombre de fet i, en tot cas a menys que s’indi-
qui el contrari, de la majoria absoluta del nombre le-
gal de persones membres del govern local per adoptar 
acords sobre les matèries següents:

a) La creació i supressió de municipis i vegueries. L’al-
teració dels termes municipals i veguerials.

b) La creació, la modificació i la supressió de les enti-
tats d’administració descentralitzada.

c) L’aprovació de la delimitació del terme municipal i 
veguerial.

d) L’alteració del nom del municipi, de la vegueria o 
de la comarca i de la capitalitat del municipi o de la 
vegueria.

4. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de les persones membres de la corpo-
ració per a adoptar acords sobre les matèries següents:

a) L’aprovació la modificació del ROM (carta munici-
pal)

b) La creació i la regulació dels òrgans complemen-
taris

c) La creació, modificació i la dissolució de manco-
munitats o altres organitzacions associatives, així com 
també l’adhesió a aquestes i l’aprovació i la modifica-
ció dels seus estatuts

d) La dispensa de serveis mínims i la transferència de 
funcions o activitats a altres administracions públi-
ques, i també l’acceptació de les delegacions o encàr-
recs de gestió realitzats per altres administracions, ex-
cepte que aquestes siguin imposades per la llei

e) La cessió, per qualsevol títol, de l’aprofitament de 
béns comunals

f) La concessió de béns o serveis per més de cinc anys, 
sempre que la seva quantia excedeixi el 20% dels re-
cursos ordinaris del seu pressupost.

g) L’exercici d’activitats econòmiques en règim de mo-
nopoli i l’aprovació de la forma concreta de gestió del 
servei corresponent

h) L’aprovació d’operacions financeres o de crèdit, si 
l’import excedeix el 10% dels recursos ordinaris del 
seu pressupost, així com també les operacions de crè-
dit previstes en la llei de finances locals de Catalunya.

i) La imposició i l’ordenació dels recursos propis de 
caràcter tributari

j) Els acords que hagi d’adoptar la corporació en la 
tramitació dels plans i instruments d’ordenació urba-
nística

k) L’alienació de béns, si la seva quantia excedeix el 
20% dels recursos ordinaris del pressupost

l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de-
manials o comunals

m) La cessió gratuïta de béns a altres administracions 
o institucions públiques 

n) Les altres matèries o procediments establerts ex-
pressament per aquesta o altres lleis.

Article. Obligació d’aixecar acta

1. De totes les sessions s’ha d’aixecar acta, la qual ha 
de contenir, com a mínim:

a) La data i l’hora en què comença i en què s’aixeca la 
sessió
b) La relació de matèries debatudes
c) La relació de persones assistents
d) La indicació de les persones que hi ha intervingut
e) Les incidències esdevingudes
f) Els vots emesos i els acords adoptats
g) La relació succinta de les opinions emeses

2. Correspon al secretari o secretària, com a fedatari 
públic de l’entitat o, si s’escau, al de l’òrgan correspo-
nent, elaborar l’acta.

3. L’acta s’ha de sotmetre a votació en la sessió ordinà-
ria següent de l’òrgan i ha de ser llegida prèviament si 
abans no ha estat distribuïda entre les persones mem-
bres. S’ha de fer constar en l’acta la lectura i l’apro-
vació de l’acta anterior, i també les rectificacions que 
siguin pertinents; en cap cas no es pot modificar el fons 
dels acords i les rectificacions s’han de limitar als er-
rors materials.

114 Esmena núm. 114
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou títol, després del IV bis

Títol IV quart. Personal al servei dels governs locals

Article. Classificació del persona al servei dels go-
verns locals

1. Els treballadors i treballadores dels governs locals 
de Catalunya es classifiquen en:

a) Funcionaris i funcionàries de carrera
b) Funcionaris i funcionàries interins i interines
c) Personal laboral
d) Personal eventual
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2. Els funcionaris i funcionàries al servei dels governs 
locals poden ser funcionaris o funcionàries pròpies o 
funcionaris o funcionàries de caràcter estatal. 

3. El personal laboral podrà desenvolupar els llocs de 
treball que, per les seves característiques, hagin estat 
classificats com a tals, sense que pugui ser aquesta la 
forma de vinculació ordinària entre la persona tre-
ballador i l’ens contractant. Prestarà serveis om a fix 
o temporal. El contracte de treball formalitzat per a 
l’exercici de funcions reservades al personal funciona-
ri és nul de ple dret.

4. El personal eventual és el que en virtut d’un nome-
nament i amb caràcter no permanent, només realitza 
funcions expressament qualificades de confiança, as-
sistència o assessorament especial.

Article. Personal funcionari

1. Són reservats al personal funcionari els llocs de 
treball que impliquin exercici d’autoritat. En tot cas, 
l’exercici de les funcions que impliquin la participació 
directa o indirecta en l’exercici de les potestats públi-
ques o en la salvaguarda dels interessos generals dels 
governs locals corresponen exclusivament al personal 
funcionari.

2. En l’àmbit dels governs locals, els llocs de treball 
han de ser ocupats amb caràcter general per personal 
funcionari. Poden ser ocupats excepcionalment per 
personal laboral:

a) Llocs de naturalesa no permanent. 

b) Llocs que desenvolupen activitats pròpies d’oficis

c) Llocs de caràcter instrumental corresponents a àre-
es de conservació i manteniment d’edificis, equips i 
instal·lacions, arts gràfiques, protecció civil, comuni-
cació, expressió artística.

d) Llocs que impliquin activitats que requereixen uns 
coneixements específics o tècnics especialitzats, si no 
hi ha cap cos o escala amb la preparació adequada 
per al desenvolupament de les funcions pròpies del 
lloc.

e) Llocs d’investigació

f) Llocs docents que no puguin ser adscrits a personal 
funcionari.

3. En cap cas la contractació de personal laboral sota 
algun dels supòsits anteriors pot implicar exercici de 
funcions reservades a personal funcionari.

Article. Funcions públiques necessàries

1. Són funcions públiques necessàries en tots els go-
verns locals aquelles que estan reservades exclusiva-
ment a personal funcionari de caràcter estatal com la 
secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessora-
ment legal preceptiu, les d’intervenció, comprensiva 
del control i la fiscalització interna de la gestió eco-
nòmica, financera i pressupostària, les de comptabili-

tat i les de tresoreria i recaptació, d’acord amb la Llei 
7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat pú-
blic.

2. La denominació i funcions i característiques essen-
cials dels llocs de treball de Secretaria, Intervenció i 
Tresoreria són reservats a funcionaris amb habilitació 
estatal quedaran reflectides en la relació de llocs de 
treball e cada entitat.

3. El personal funcionari amb habilitació estatal tenen 
atribuïda la direcció dels serveis al seu càrrec, sens 
perjudici dels òrgans de govern dels governs locals en 
matèria d’organització i direcció total dels seus ser-
veis.

4. La creació, la classificació i la supressió de llocs de 
treball reservats a personal funcionari amb habilitació 
de caràcter estatal correspon a la Generalitat de Ca-
talunya, d’acord amb els criteris establerts per aquesta 
llei.

5. La Generalitat de Catalunya aprovarà la normativa 
corresponent en l’exercici de les competències que so-
bre els funcionaris amb habilitació de caràcter estatal 
li corresponen a l’empara de l’Estatut Bàsic de l’em-
pleat públic.

Article. Instruments per a l’ordenació dels recursos hu-
mans

1. Els governs locals han d’aprovar anualment, mitjan-
çant el seu pressupost, les plantilles de personal, les 
quals han de comprendre tots els llocs de treball re-
servats a personal funcionari, laboral i eventual i amb 
consignació econòmica suficient.

2. Els governs locals estructuren la seva organització 
de personal a través e la relació de llocs de treball, 
d’acord amb la normativa de la Generalitat que sigui 
d’aplicació als governs locals.

3. La plantilla de personal i de les relacions de llocs de 
treball seran aprovats pel Plenari i es faran públics en 
el DOGC i publicats en el portal de transparència de 
l’Ajuntament.

4. Es trametrà telemàticament, al departament com-
petent en matèria de governs locals, una còpia de la 
relació de llocs de treball en un període de trenta dies 
des de l’aprovació.

Article. Planificació dels recursos humans

1. Els governs locals planificaran els seus recursos hu-
mans amb l’objectiu de contribuir a la consecució de 
l’eficàcia en la prestació dels serveis i de l’eficiència en 
la utilització dels recursos econòmics disponibles di-
mensionant adequadament els seus efectius per a mi-
llorar la qualitat de vida de la seva comunitat. Amb 
aquest objectiu aprovaran plans per a l’ordenació dels 
recursos humans amb la normativa que fixi la Genera-
litat de Catalunya.
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2. Els governs locals informaran públicament de les 
seves ofertes d’ocupació pública d’acord amb el que 
s’estableix legalment i reglamentàriament. 

Article. Registre de personal

1. Els governs locals constituiran un Registre del per-
sonal al seu servei, en el que s’inscriurà tot el perso-
nal, a efectes administratius. Cada treballador o tre-
balladora podrà accedir lliurement al seu expedient 
individual.

2. Els governs locals tindran dret a requerir assistèn-
cia financera o tècnica necessària quan no disposi dels 
mitjans i recursos precisos per a elaborar el Registre 
de Persona. L’esmentada assistència es prestarà per la 
Generalitat de Catalunya o pel Consell de Vegueria.

Article. Selecció dels treballadors i treballadores pú-
bliques

1. Un cop el Govern local hagi efectuat la planificació, 
l’accés a la condició de funcionari de carrera o de per-
sonal laboral permanent dels governs locals, s’ha de fer 
d’acord mb l’oferta d’ocupació públic, mitjançant con-
vocatòria pública i a través de sistemes de selecció que 
preveu la llei, garantint sempre els principis constitu-
cionals d’igualtat, mèrit, de capacitat i publicitat, amb 
prohibició expressa de les convocatòries adreçades a la 
definició prèvia del personal que hi pot accedir.

2. Els ens locals competents en matèria d’assistència 
i cooperació local col·laboraran amb els municipis en 
l’organització de processos selectius per als governs lo-
cals del seu àmbit territorial. Si ho acorda el ple de l’ens 
local, la selecció del seu personal es pot encarregar a 
aquests ens supralocal o a la Generalitat, a través de 
l’Escola d’Administració de Catalunya. En aquest cas, 
tot respectant l’autonomia local, la Generalitat inter-
vindrà en la convocatòria i procés de selecció prèvia 
aprovació de les basses per part del govern local.

3. La selecció del personal funcionari de carrera serà, 
d’acord amb la llei, a través del sistema d’oposició o 
concurs oposició.

4. La selecció del personal laboral permanent s’efec-
tuarà a través d’oposició, concurs-oposició o concurs, 
d’acord amb el que prevegi el conveni col·lectiu d’apli-
cació. 

5. La selecció de personal funcionari interí o del per-
sonal laboral temporal es durà a terme mitjançant un 
procediment àgil que respecti, en tot cas, els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Les corporaci-
ons locals podran fixar els mitjans adequats per do-
nar compliment al caràcter públic d’aquesta selecció, 
d’acord amb la Llei i el prevegin els Acords i Pactes de 
Negociació.

6. Correspon a l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya la selecció dels funcionaris amb habilitació 
de caràcter estatal, de conformitat amb les lleis de fun-
ció pública de Catalunya.

7. Els anuncis de convocatòries de proves d’accés a 
l’ocupació pública local amb caràcter permanent s’han 
de publicar com a mínim al BOP (BOV) i al DOGC, i 
al portal de la transparència de l’Ajuntament. El ter-
mini d’inici de presentació es computarà a partir de la 
darrera d’aquestes publicacions.

8. En el procés de selecció s’ha d’acreditar el coneixe-
ment del català i el castellà, en els ens locals de la Vall 
d’Aran, també de l’aranès, tant en l’expressió oral com 
en l’escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies 
de les places què es tracti.

9. Els tribunals o òrgans de selecció ajustaran la seva 
composició i funcionament a allò establert en el que 
prevegi la normativa de la Generalitat de Catalunya 
s’expressa aplicació als governs locals. Els membres 
que l’integrin, en un nombre no inferior a cinc, ho se-
ran sempre a títol individual. Es podrà establir la pre-
sència d’un observador o observadora en representa-
ció de les organitzacions sindicals, amb veu i sense vot.

10. L’Escola d’Administració Pública i, si s’escau, 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i la Conse-
lleria d’Interior en els processos de selecció de policia 
local, podran proposar a l’òrgan competent del govern 
local el nomenament d’un representant.

Article estructuració de l’ocupació pública 

1. En el marc de les competències d’autoorganització, 
els governs locals estructuren els seus recursos hu-
mans d’acord amb eles normes que regulen la selecció, 
la promoció professional, la mobilitat i la distribució 
de funcions.

2. Correspon als governs locals determinar els cossos, 
escales, especialitats o d’altres sistemes que incorporin 
competències, capacitats i coneixements comuns acre-
ditats a través d’un procés selectiu, els quals s’agrupa-
ran d’acord amb els grups de titulació establerts en la 
normativa de la Generalitat de Catalunya.

3. El personal laboral es classificarà de conformitat 
amb la llei laboral i el conveni col·lectiu. 

Article formació dels treballadors i treballadores pú-
bliques

1. Tots els empleats i empleades públics dels ens locals 
tenen dret a la formació i carrera professional. L’Ens 
Local conjuntament amb la representació dels treba-
lladors i treballadores elaborarà un pla de formació 
anual.

2. La selecció per oposició podrà incorporar la realit-
zació d’un curs selectiu de formació a l’Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya, si així ho estableixen 
les bases de la convocatòria. El curs tindrà caràcter 
selectiu per a l’accés al grup A, subgrup A1 i A2 fun-
cionarials o els seus equivalents de personal laboral. 
Per als funcionaris dels grups B, C o altres agrupa-
cions professionals o els seus equivalents de personal 
laboral, els cursos de l’Escola d’Administració Públi-
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ca de Catalunya, si així ho estableixen les bases de la 
convocatòria, no tindran caràcter selectiu.

3. Els governs locals podran establir els supòsits en 
que seran obligatoris els cursos de perfeccionament, 
d’especialització o de promoció, habilitant els mitjans 
necessaris per a la seva realització.

Article. Provisió de llocs de treball

1. Els governs locals proveiran els llocs de treball mit-
jançant procediments basats en els principis d’igual-
tat, mèrit, capacitat i publicitat.

2. Preferentment, la convocatòria de provisió de llocs 
de treball destinats a funcionaris, serà oberta als mem-
bres d’escales equiparables de la resta d’ens locals de 
la comarca i, si s’escau, de la resta de Catalunya.

3. La provisió de llocs de treball es durà a terme pels 
procediments establerts en la llei. El concurs serà el 
sistema ordinari de provisió de llocs de treball. De for-
ma excepcional i per a determinats llocs de treball es 
podrà realitzar el sistema de provisió per lliure desig-
nació, amb convocatòria pública.

4. La provisió de vacants mitjançant concurs precedirà 
el reclutament de personal extern mitjançant concurs-
oposició.

5. La provisió de llocs de treball i la mobilitat del per-
sonal laboral es realitzarà d’acord amb els que fixin els 
convenis col·lectius propis de cada govern local.

6. Els governs locals han d’incloure el requisit del co-
neixement oral i escrit del català en les bases de les con-
vocatòries per proveir tots els llocs de treball reservats 
als funcionaris i funcionàries amb habilitació de caràc-
ter estatal. Idèntica exigència s’estendrà a l’aranès per a 
tots aquells funcionaris i funcionàries que han de pres-
tar serveis en l’àmbit territorial de la Val d’Aran.

Article. Provisió de llocs de treball reservats a funcio-
naris i funcionàries amb habilitació estatal

1. Els llocs de treball reservats a funcionaris i funcio-
nàries amb habilitació de caràcter estatal es proveirà 
per concurs de mèrits, que serà el sistema normal de 
provisió. Excepcionalment, podran proveir-se pel de 
lliure designació, en els supòsits regulats a la legisla-
ció que aprovi la Generalitat. 

2. Subsidiàriament als sistemes de provisió de caràcter 
definitiu a que es refereix l’anterior apartat, els llocs de 
treball reservats podran cobrir-se mitjançant nomena-
ments provisionals, acumulacions, comissions de ser-
vei, nomenaments accidentals o interins en els termes 
establerts reglamentàriament.

Article. Règim estatutari dels funcionaris o funcionàries 

1. El règim estatutari dels funcionaris i les funcionàri-
es locals pel que fa a l’adquisició i la pèrdua de la se-
va condició, les situacions administratives, els deures 
i les responsabilitats han de ser idèntics als establerts 

legalment per als funcionaris de l’administració de la 
Generalitat.

2. El personal eventual i al funcionariat interí li se-
rà aplicable, en allò que sigui adequat a la naturalesa 
de la seva condició, el règim general dels funcionaris i 
funcionàries de carrera.

3. Els governs locals establiran la jornada general i 
la jornada especial dels seus empleats públics. La jor-
nada de treball podrà ser a temps complert o parcial.

Article. Règim del personal eventual

1. El nombre, les característiques i la retribució del 
personal eventual són determinats pel ple cada admi-
nistració local en el començament del mandat. Aques-
tes determinacions es poden modificar amb motiu de 
l’aprovació dels pressupostos anuals o a través de la 
modificació d’aquests. El nombre i les condicions de 
les retribucions seran públiques i el seu nomenament, 
règim retributiu o la seva dedicació es publicaran al 
BOV (BOP), en el DOGC i portal de transparència de 
l’ajuntament.

2. El nomenament i la separació dels personal eventu-
al són lliures i corresponen al president del govern lo-
cal en qüestió, excepte quan legalment o reglamentàri-
ament s’atribueixi aquesta competència per a supòsits 
específics a l’òrgan col·legiat plenari del govern local. 
El personal eventual no pot exercir funcions de co-
mandament organitzatiu i cessa automàticament quan 
es produeix el cessament o l’expiració del mandat de 
l’autoritat per a la qual presta la funció de confiança o 
d’assessorament especial, independentment de l’òrgan 
que el va nomenar.

Article. Règim del personal directiu

1. Els llocs de treball destinats a personal directiu 
constaran en la relació de llocs de treball. En cada 
cas, s’hi farà constar el règim d’ocupació, la retribució 
i l’àrea competencial de gestió que els correspon.

2. La seva selecció i designació atendrà a principis de 
mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat i es durà a ter-
me mitjançant concurs-oposició, o concurs de mèrits, 
en el supòsits de llocs directius destinats a funciona-
ris, en els quals sempre s’avaluarà, de forma preferent, 
l’experiència en l’ocupació de llocs de treball públics i 
les titulacions, així com la formació específica de ges-
tió pública, amb procediments que garanteixin la pu-
blicitat i la concurrència.

3. Preferentment, el personal directiu es regirà pel rè-
gim d’ocupació laboral, salvat que l’àrea de la compe-
tència que tinguin atribuïda suposi l’exercici de funció 
pública. En aquest cas, la provisió d’aquestes destina-
cions restarà reservada a funcionaris dels cossos i es-
cales superiors dels ens locals catalans i de la Gene-
ralitat.

4. Si una administració local preveu la creació d’un 
grup de personal directiu dins de la seva plantilla de 
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personal haurà de justificar la seva creació per mit-
ja d’una memòria motivada. En aquesta memòria, a 
banda de les justificacions específiques de la proposta 
que siguin considerades adients, haurà de constar la 
necessitat de creació del grup laboral, les raons que 
emparen l’impossibilitat de realitzar les seves activitats 
a traves d’un altre cos, categoria, escala o grup i el 
cost econòmic de la creació del desenvolupament de 
les activitats per mitja del grup en comparació clara 
i detallada respecte de la prestació per tots els altres 
mitjans. 

5. L’actuació del personal directiu estarà subjecte en 
tot cas a la finalitat de la tasca encomanada i a la res-
ponsabilitat per la seva gestió 

6. En l’exercici de llurs funcions, el personal directiu 
respon davant dels òrgans polítics i preferentment da-
vant del Plenari.

7. El nomenament i cessament del personal directiu 
correspon al Plenari.

8. Els llocs de treball de personal directiu no poden ser 
ocupats de forma provisional, mitjançant interinatge, 
contractes temporals, comissió de serveis o encàrrec 
de funcions.

9. En cas d’urgent necessitat de prestar el servei d’un 
lloc de treball destinat a personal directiu, mentre no 
sigui proveït definitivament, el Plenari podrà acumular 
les funcions que té atribuïdes a un altre càrrec directiu 
del mateix ens, tot concedint-li un complement retri-
butiu de fins el cinquanta per cent de la retribució que 
correspongui al segon lloc. La provisionalitat de l’en-
càrrec d’acumulació no es podrà perllongar més d’un 
any i no serà renovable. 

10. Les retribucions bàsiques del personal directiu no 
podran superar les previstes per al màxim nivell previst 
legalment per als funcionaris o la categoria i grup de 
classificació màxim del personal laboral 

Article. Negociació Col·lectiva 

1. A l’àmbit dels ens locals s’establiran la negociació 
entre els representants de l’administració i les orga-
nitzacions sindicals per dur a terme els corresponents 
Acords i Pactes, així com els convenis col·lectius sobre 
les condicions de treball dels empleats públics. 

2. Aquest Acords, Pactes i Convenis col·lectius contem-
plaran les matèries sobre les que tenen les competènci-
es els ens locals com son les retribucions complemen-
taries, la formació i la promoció interna, planificació 
de recursos humans, participació en els tribunals de 
selecció ,acció social, horaris i calendari laboral, pre-
venció i riscos laborals i Plans de prevenció social 
complementaria. 

115 Esmena núm. 115
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Modificació de tot l’article 86, que resta redactat de la 
següent manera:

Article 86. Dret a la informació

1. Tots els membres de les entitats locals tenen dret a 
obtenir de l’alcalde o alcaldessa o del president o pre-
sidenta, els antecedents, les dades o les informacions 
que estiguin en poder dels serveis administratius de 
l’entitat i siguin necessaris per al desenvolupament de 
la seva funció.

2. Els serveis administratius han de facilitar directa-
ment informació a les persones electes quan:

a) correspongui a assumptes inclosos en l’ordre del dia 
de les sessions dels òrgans col·legiats. Si es tracta d’un 
assumpte inclòs per declaració d’urgència, s’haurà de 
poder accedir, com a mínim a la documentació indis-
pensable per poder tenir coneixement dels aspectes es-
sencials de la qüestió sotmesa a debat.

b) el dret a la informació hagi adquirit per silenci ad-
ministratiu positiu

c) es tracti d’informació continguda en els llibres de re-
gistre o en el seu suport informàtic, en els llibres d’ac-
tes dels plens, del govern i de resolucions de l’alcaldia

d) es tracti de l’accés a la informació o documentació 
de l’ens local que sigui de lliure accés als ciutadans i 
ciutadanes

3. La sol·licitud d’informació s’entén com a acceptada 
per silenci administratiu si no es dicta resolució dene-
gatòria en el termini de quatre dies a comptar de la da-
ta de presentació de la sol·licitud. En qualsevol cas, la 
resolució delegatòria s’ha de motivar. 

4. L’accés a la informació no pot referir-se a docu-
ments que puguin afectar al dret a l’honor, a la intimi-
tat o a la pròpia imatge de els persones, ni als que tin-
guin la consideració de secret oficial o sumarial.

5. El dret a la informació no obliga a l’administració a 
lliurar als representants locals còpies en suport paper 
en aquells casos en què la informació s’hagi remès per 
mitjans telemàtics a l’adreça electrònica del corpora-
tiu, ni tampoc quan sigui de lliure accés a tots els ciu-
tadans i ciutadanes a través d’internet.

6. Les persones membres dels governs locals tenen dret 
a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen ac-
cés. Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé 
en el suport tècnic que permeti d’accedir a la informa-
ció requerida, quan s’hagi designat a com a mitjà pre-
ferent del propi interessat o interessada.
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116 Esmena núm. 116
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Dels articles 87 i 88.

117 Esmena núm. 117
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 87

Article 87. Dret de sufragi passiu i incompatibilitats

1. Són inelegibles pel càrrec de membre d’un govern 
local aquelles persones que es trobin en algun dels su-
pòsits previstos a la legislació electoral catalana

2. En l’exercici del càrrec, els membres de les entitats 
locals han d’observar en tot moment les normes sobre 
incompatibilitat establertes per l’ordenament vigent i 
s’han d’abstenir de participar en la deliberació, la vo-
tació, la decisió i l’execució de qualsevol assumpte si 
hi concorren algunes de les causes a què es refereix la 
legislació.

3. L’actuació dels membres de les entitats locals en que 
concorren les esmentades causes han de comportar, si 
ha estat determinant, la invalidesa dels actes en què 
han intervingut.

118 Esmena núm. 118
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 88

Article 88. Catàleg de drets i deures 

1. Els membres dels governs locals, per si mateixos o 
associats en grups polítics, tenen els drets següents:

a) assistir i participar amb veu i vot en totes les sessi-
ons dels òrgans col·legiats de què formin part

b) Exercir funcions delegades i rebre informació que 
es refereixi als assumptes propis de la seva responsa-
bilitat 

c) Integrar-se als grups polítics que es creïn a la cor-
poració, de conformitat amb el règim jurídic establert 
a aquesta llei 

d) Formar part de les comissions en el nombre i pro-
porció que correspongui a cada grup polític

e) Sol·licitar la convocatòria dels òrgans col·legiats 
plenaris extraordinaris, en els termes establerts a 
aquesta llei

f) Plantejar i votar mocions de censura contra l’alcal-
de o alcaldessa o president o presidenta de l’entitat lo-
cal, d’acord amb la legislació electoral catalana

g) Obtenir del president o presidenta de l’entitat local 
tots els antecedents, dades o informacions que són en 
poder dels serveis de la corporació en els termes esta-
blerts en aquesta llei.

h) Percebre retribucions, assistències o indemnitzaci-
ons de conformitat amb aquesta llei

i) Accedir a la formació en les especialitats i continguts 
propis del càrrec

j) Delegar el vot en cas de maternitat o permís de pa-
ternitat o malaltia greu, acreditada mèdicament.

2. Així mateix, els membres dels governs locals hauran 
d’observar els deures següents:

 a) Observar i respectar les causes d’incompatibilitat 
previstes a la legislació electoral, a la legislació de 
contractes públics i a la d’incompatibilitats del perso-
nal al servei de l’administració pública, així com qual-
sevol altre que resulti aplicable 

b) Respectar la confidencialitat respecte les informaci-
ons a què tinguis accés per raó del càrrec.

c) Presentar les declaracions personals sobre béns 
patrimonials i possibles causes d’incompatibilitats i 
d’activitats que els proporcioni o pugui proporcionar 
ingressos. També haurà d’ajustar la seva activitat pos-
terior al cessament en el càrrec, a les limitacions esta-
blertes a la legislació vigent.

d) Abstenir-se de participar en la deliberació, votació, 
decisió i execució de qualsevol assumpte en el qual 
concorrin interessos personals i directes

e) Qualsevol altre dret o deure establert a la legislació 
vigent o en el ROM.

119 Esmena núm. 119
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 

Article 89, apartat 7

7. L’administració de la Generalitat garanteix una 
compensació econòmica mínima a favor dels ajunta-
ments de fins a 2.000 habitants, per tal que abonin les 
retribucions d’alcaldes o alcaldesses i regidors i regi-
dores que exerceixen el seu càrrec en règim de dedica-
ció exclusiva o parcial. 

120 Esmena núm. 120
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Article 90, apartat 1

1. El Registre d’interessos dels representants locals, que 
integrarà el Registre d’activitats i de béns, és públic i es 
pot consultar d’acord amb el que determinen la legisla-
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ció sobre transparència i accés a la informació pública i 
el reglament orgànic.

1. Totes les persones electes estan obligades a formu-
lar, abans de prendre possessió del càrrec, quan es 
produeixen variacions rellevants en el curs del man-
dat i amb ocasió del cessament, una declaració sobre 
causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol 
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar in-
gressos econòmic. Formularan també declaració dels 
seus béns patrimonials. Les declaracions s’han d’ins-
criure en un registre d’interessos que ha de constituir 
cada govern local.

121 Esmena núm. 121

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Article 90, apartat 2

2. El Registre d’interessos està sota la responsabilitat 
directa del secretari o secretària de l’ens local o del 
membres en qui delegui. El registre de possibles causes 
d’incompatibilitats i d’activitats tindrà caràcter públic.

122 Esmena núm. 122
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Dels títols VI i VII.

123 Esmena núm. 123
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou títol VI

Títol VI. Dret a una bona administració i a uns serveis 
públics de qualitat

Article. Principis generals

1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret a una 
bona administració i els drets a accedir i gaudir d’uns 
serveis públics de qualitat que reconeix amb caràcter 
general la legislació de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya i específi-
cament les lleis reguladores de les diferents activitats 
públiques. 

Article. Sistema d’informació i orientació ciutadana

1. L’ajuntament posa a disposició de la ciutadania, 
amb mitjans accessibles a qualsevol tipus de disfunció, 
un sistema d’informació per facilitar el coneixement 
de les actuacions i serveis municipals i per orientar a 
qualsevol persona sobre la manera de realitzar les se-
ves demandes.

2. Inicialment, els mecanismes que formen part 
d’aquest servei, són la pàgina web, les xarxes socials, 

el butlletí municipal, la ràdio local i les televisions i 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Article. Codi de conducta dels membres electes i càr-
recs directius

a. Els representants locals i els càrrecs directius dels 
ens locals han d’ajustar la seva actuació als principis 
ètics i regles de conducta establerts per la legislació 
sobre transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.

b. Els representants locals i els càrrecs directius dels 
ens locals estan subjectes al règim d’incompatibilitat 
que determinin les lleis i a les obligacions de decla-
ració d’activitats, patrimonial i d’interessos establerts 
per la llei, que tenen el caràcter de públiques.

Capítol primer. Guies de tràmit i cartes de serveis

Article. Guies de tràmit

1. L’ajuntament ha d’elaborar guies de tràmits per tal 
d’explicar de manera clara i entenedora a la ciutada-
nia, associacions, entitats, empreses i agents com es 
realitzen els processos administratius iniciats d’ofici o 
a instància de qualsevol persona interessada.

2. Les guies de tràmits s’han de publicar al web muni-
cipal i actualitzades periòdicament.

3. Els treballadors i treballadores de les administra-
cions públiques han de col·laborar en les explicacions 
necessàries que pugui sol·licitar qualsevol persona.

Article. Cartes de Serveis 

1. Els municipis aprovaran la Carta de Serveis que 
contemplarà els deures, drets i responsabilitats de la 
ciutadania, recollint-se al mateix temps, els compro-
misos municipals.

2. L’ajuntament ha de promoure la col·laboració i par-
ticipació ciutadana en la definició, execució i millora 
dels serveis.

3. La Carta ha de ser revisada per adequar-la als can-
vis organitzatius i dels serveis que es puguin produir.

4. L’Administració pública ha de garantir la prestació 
dels serveis de la seva competència en unes condicions 
mínimes i raonables de qualitat i ha d’incloure en el 
marc regulador dels serveis públics bàsics Cartes de 
Servei que han de contemplar, com a mínim:

a) L’organització i forma de gestió del servei.

b) La identificació del responsable o responsables de 
la gestió.

c) Els estàndards mínims de qualitat del servei des-
glossats, en el seu cas, per categories de prestacions, 
així com els indicadors i instruments per a mesurar-ne 
la seva aplicació. 

d) Les condicions d’accés.

e) Els drets i deures dels usuaris.
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f) El règim econòmic aplicable, amb indicació de les 
taxes i preus públics que siguin aplicables en el seu 
cas. 

g) Les vies de reclamació utilitzables.

h) Les vies utilitzables perquè els usuaris puguin obte-
nir informació i orientació en relació al servei públic.

5. Les Cartes de Servei tenen naturalesa reglamentaria 
i han de ser aprovades per Ple de l’administració local 
o organisme competent. El seu contingut és vinculant 
per l’Administració i els usuaris i pot ser invocat en via 
de recurs o reclamació.

6. Els consells comarcals han d’aprovar cartes dels 
serveis de competència municipal que gestionin, 
d’acord amb el que determini aquesta llei.

Article. Avaluació permanent dels serveis públics

1. La ciutadania té dret a ser consultada periòdica i re-
glamentàriament sobre el grau de satisfacció dels ser-
veis públics i les activitats gestionades per l’Adminis-
tració pública.

2. L’Administració responsable del servei ha d’establir 
la periodicitat de la consulta, així com els indicadors 
aplicables a l’enquesta. Les consultes es realitzaran 
preferentment a les persones usuàries del servei, sens 
perjudici que puguin tenir abast general en el cas dels 
serveis bàsics.

3. El Portal de la Transparència serà l’instrument nor-
malment utilitzat per fer l’enquesta i per rebre les opi-
nions de la ciutadania. A aquest efecte s’establirà una 
adreça electrònica específica, de la qual es donarà pu-
blicitat general i en els centres i espais on es presta el 
servei. 

Article. Dret a formular propostes i suggeriments

1. La ciutadania te dret a formular propostes d’actua-
ció o millora i suggeriments en relació al funcionament 
dels serveis públics.

2. Les propostes i els suggeriments es podran formular 
per mitjà del Portal de la Transparència amb el cor-
responent mecanisme d’interacció vinculat al catàleg 
dels serveis públics a què es refereix l’article... o per 
qualsevol altra mitjà que escullin els ciutadans i ciu-
tadanes. 

3. L’Administració pública donarà publicitat de les 
propostes i suggeriments i reconeixerà i donarà conei-
xement públic de les iniciatives ciutadanes l’aplicació 
de les quals comporti una millora substancial dels ser-
veis públics.

124 Esmena núm. 124
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou títol VII

Títol VII. Informació, govern obert i transparència

Capítol primer. Dret d’accés a la informació pública

Article. Concepte d’informació

1. S’entén per informació als efectes d’aquesta llei tota 
aquella documentació i dades en poder de l’Adminis-
tració, ja sigui elaborada directament per aquesta, ja 
sigui en cooperació amb altres persones físiques o jurí-
diques públiques o privades, ja sigui adquirida, i sen-
se importar el format o suport material en que ha es-
tat produïda o emmagatzemada (paper, suport digital, 
vídeo, àudio o qualsevol altre possibilitat), la data de 
creació de la informació, la manera en que s’ha obtin-
gut aquesta informació o qualsevol altra consideració. 

2. Tota la informació que estigui en poder de l’Admi-
nistració és propietat de la ciutadania de Catalunya, 
i com a tal és pública i accessible per a totes les per-
sones, excepte en els supòsits recollits en aquesta llei.

3. S’entén per reutilització de la informació pública 
l’ús dels documents en possessió de l’Administració 
per a un propòsit diferent al inicial pel que van ser cre-
ades o adquirides per aquestes

Article. Principis rectors

1. L’actuació de l’Administració en el compliment 
d’aquesta llei i la garantia del dret de l’accés a la infor-
mació es regirà pels següents principis rectors: 

a) Principi de màxima publicitat activa: L’Administra-
ció ha de treballar amb l’objectiu de publicar, difondre 
i posar a disposició de totes les persones de manera 
habitual i per pròpia iniciativa tota la informació que 
es troba en el seu poder i en temps real o amb la màxi-
ma brevetat de temps, de manera que sigui l’excepció 
aquella que els sol·licitants hagin de demanar a l’ad-
ministració. Aquest principi només es troba subjecte a 
un precís i restrictiu sistema d’excepcions, definides en 
aquesta mateixa llei. 

b) Principi d’accés a la informació: L’acció de l’Ad-
ministració haurà de guiar-se per la interpretació i 
l’aplicació més àmplia possible del dret d’accés a la 
informació que estigui en la seva possessió, custòdia o 
control i en l’aplicació d’aquesta llei.

c) Principi de transparència: l’administració ha de 
afavorir que totes les persones pugin conèixer les de-
cisions que pren, com les pren, la seva organització in-
terna (òrgans i personal) i la seva relació amb l’àmbit 
privat. 

d) Principi de màxima intel·ligibilitat: l’Administra-
ció farà pública la informació de la manera més clara, 
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completa, comprensible i accessible per a totes les per-
sones, facilitant la comparació (entre ens o entre anys 
diferents et altri) i el seguiment o evolució de la infor-
mació. 

e) Principi de disponibilitat i reutilització: l’Adminis-
tració treballarà per prioritzar la disponibilitat de tota 
la informació en format electrònic i reutilitzable, espe-
cialment aquella obligada a oferir de manera proacti-
va segons disposa aquesta llei

Secció primera. Drets i deures 

Article. Dret a la informació

1. Per poder participar activament en la gestió pública 
del municipi, qualsevol persona te dret a accedir a la 
informació pública dels ens locals, a títol individual o 
en nom i representació de qualsevol persona jurídica 
legalment constituïda.

2. L’exercici d’aquest dret no queda condicionat a la 
concurrència d’un interès personal, ni resta subjecta 
a motivació, ni requereix la invocació de cap norma.

3. El dret d’accés a la informació pública es pot exercir 
a partir dels setze anys. 

Article. Drets en relació a l’accés a la informació pú-
blica i la transparència

1. El dret d’accés inclou la informació elaborada per 
l’administració i la que tingui en el seu poder com a 
conseqüència de l’activitat o l’exercici de les seves fun-
cions.

2. El dret d’accés a la informació pública inclou qual-
sevol forma o suport en el qual la informació ha estat 
elaborada o es conservi.

3. El dret d’accés ha d’estar garantit per l’assistència 
de personal adient en la cerca de la informació

4. El dret d’accés a la informació comporta conèixer 
els motius pels quals es denega l’accés a la informació.

5. Totes les persones tenen dret als drets especificats a 
continuació:

a) A accedir a la informació pública que estigui en po-
der de l’Administració en condicions d’igualtat i inde-
pendentment de qualsevol consideració (ciutadania, 
nacionalitat, residència, renda, ètnia, confessió, gène-
re o altres)

b) A consultar la informació allà on es troba, a copi-
ar-la i a obtenir una còpia o transcripció de la matei-
xa, en qualsevol suport disponible.

c) A accedir directament a la informació pública que 
l’Administració, en compliment d’aquesta llei, està 
obligada a posar a disposició de totes les persones. 

d) A sol·licitar qualsevol informació pública que esti-
gui compresa per la present llei.

e) A realitzar les sol·licituds d’informació de manera 
anònima i sense haver de justificar les raons per les 
quals es sol·licita la informació. 

f) A obtenir la informació de forma gratuïta o amb un 
cost que no excedeixi el de la reproducció dels docu-
ments. 

g) A ser informades si els documents que conté la in-
formació sol·licitada o dels que es pugui derivar aques-
ta informació, obren o no en poder de l’Administració i 
en quin ens en concret es troba. 

h) A conèixer els motius pels quals no se li facilita la 
informació, ja sigui total o parcialment, i també per-
què no se li facilita en el suport o format sol·licitat. 

i) A reutilitzar la informació obtinguda per a qualsevol 
propòsit segons allò establert en la legislació corres-
ponent. 

j) A no ser sancionat, castigat o processat per l’exercici 
del dret d’accés a la informació. 

k) A ser informades dels drets que li atorga aquesta 
llei, a ser assessorades en el seu exercici i a ser assisti-
des en la seva recerca d’informació. 

l) A reclamar els impediments en l’exercici del dret 
d’accés a la informació recollits en aquesta llei pels 
mecanismes que aquesta llei preveu així com la resta 
de vies legals existents a tal efecte. 

m) Els drets especificats en aquest article no tindran 
més límits o excepcions que aquells establerts en l’ar-
ticle... 

Article. Deures de l’Administració

1. L’Administració té l’obligació de difondre de forma 
proactiva i permanent la informació pública que obra 
en el seu poder per garantir la transparència de l’acti-
vitat de l’administració.

2. L’Administració té el deure de difondre la informa-
ció garantint la igualtat d’oportunitats al seu accés. 
Per tant l’Administració no podrà donar preferència a 
cap persona física o jurídica, ni a cap mitjà de comu-
nicació, en l’accés a la informació o informant-li en 
exclusiva de l’existència de certa informació per a que 
pugui sol·licitar-la en primer lloc.

Article. Garanties i límits del dret d’accés a la infor-
mació pública

1. L’accés a la informació pública està limitat per la 
preservació dels drets i interessos públics o de terceres 
persones que, d’acord amb la llei, poden justificar la 
denegació de l’accés o la seva restricció. 

2. La informació que està subjecta a alguna restricció 
pot ser accessible parcialment si s’ometen les informa-
cions afectades i si no es produeix un resultat informa-
tiu distorsionat, confús o equivoc a conseqüència de 
les omissions.
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3. En qualsevol cas, l’exercici d’aquest dret s’haurà de 
dur a terme amb criteris de racionalitat que no com-
prometin el funcionament ordinari dels serveis admi-
nistratius de l’ens local.

4. Els ens locals han d’adoptar les mesures organitza-
tives i procedimentals necessàries per fer efectiu el dret 
d’accés a la informació pública i garantir el seu com-
pliment.

5. L’accés a la informació pública és gratuït quan es 
consulti en el lloc on es troba dipositada o si es lliura 
en format electrònic, sense perjudici en aquest últim 
cas de la possibilitat que el lliurament estigui subjecte 
a taxa per raó dels costos d’emissió de la informació.

6. La denegació o limitació ha de ser motivada i la per-
sona interessada la pot impugnar d’acord a la legisla-
ció reguladora del procediment administratiu

Article. Protecció de les dades íntimes i de la privacitat

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública que 
continguin dades íntimes o afectin a la vida privada de 
les persones es denegaran, llevat que la persona afec-
tada o afectats ho consenteixin. 

2. El consentiment haurà de ser exprés i constar per 
escrit i s’haurà d’acompanyar a la sol·licitud. L’admi-
nistració és qui s’ha de fer càrrec de demanar el con-
sentiment dels afectats.

3. Als efectes d’aquest article es consideren en qualse-
vol cas com a íntimes, les dades relatives a la ideologia 
de les persones, l’afiliació sindical, la religió, les cre-
ences, l’origen racial, la salut i la sexualitat.

Secció segona. Procediment per a l’exercici del dret 
d’accés a la informació pública 

Article. Sol·licitud d’informació

1. La informació pública s’haurà de demanar mitjan-
çant escrit de sol·licitud per registre municipal o els ca-
nals telemàtics establerts.

2. La sol·licitud haurà d’indicar:

a) La identitat del sol·licitant 

b) La informació precisa a la qual es vol tenir ac-
cés, sense que calgui indicar un document o expedi-
ent concret

c) La forma o el format mitjançant el qual es prefereix 
tenir accés a la informació

d) Una adreça de contacte, preferentment electròni-
ca, que serveixi per a les comunicacions entre el sol-
licitant i l’Administració, als efectes de la sol·licitud. 

Article. Causes d’inadmissió

1. No son admissibles aquelles sol·licituds en que con-
corrin algunes d’aquestes causes:

a) No estar la informació sol·licitada a disposició de 
l’ajuntament ni en cap dels organismes o empreses mu-
nicipals o en aquelles consorciades.

b) la informació afectada del dret accés

c) Per ser una petició d’informació massa genèrica i 
amb dificultats de precisió del seu contingut

2. Tampoc seran admeses a tràmit les sol·licituds d’in-
formació consistents en consultes jurídiques o petici-
ons d’informes o dictàmens, sense perjudici dels supò-
sits de consulta o orientació establerts en la legislació 
general de procediment administratiu i a les lleis sec-
torials, que es demanin d’acord amb la normativa cor-
responent 

3. La inadmissió de les sol·licituds haurà de ser moti-
vada i comunicada al sol·licitant. 

4. Quan sigui aplicable el que preveu la lletra b), l’Ad-
ministració haurà d’indicar prèviament a l’interessat 
les limitacions que consideri aplicables i donar-li au-
diència per un termini de 5 dies. Aquest tràmit suspen-
drà el termini per a resoldre. 

Article. Procediment

1. Un cop rebuda la sol·licitud i realitzades les esme-
nes, si s’escau, la Unitat Administrativa competent ha 
de tramitar l’expedient, comprovant el caràcter públic 
de la informació demanada i si hi ha afectació a terce-
res persones.

Article. Afectació de drets o interessos de tercers

1. Si la sol·licitud d’informació pot afectar drets o in-
teressos de tercers d’acord amb el que preveu aquesta 
llei, se’ls hi donarà trasllat de la sol·licitud per un ter-
mini de deu dies per al·legacions si aquestes poguessin 
resultar determinants del sentit de la resolució. Aquest 
tràmit només es realitzarà quan els tercers estiguin 
identificats o siguin fàcilment identificables.

2. El tràmit d’al·legacions suspendrà el termini per a 
resoldre. Si el tercer no formula al·legacions s’entén 
que no s’oposa a l’accés a la informació sol·licitada.

3. El trasllat de la sol·licitud als tercers haurà d’indicar 
la identitat de sol·licitant i, en el seu cas, els motius de 
la sol·licitud.

4. Amb totes aquestes actuacions ha d’emetre informe 
proposant l’autorització o no d’accés a la informació 
sol·licitada.

Article. Resolució

1. L’alcalde o alcaldessa o regidor o regidora en qui 
delegui, ha de dictar resolució admetent o denegant la 
sol·licitud en un termini màxim de 15 dies que es pot 
prorrogar 10 més si la complexitat de la informació ho 
requereix
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2. La resolució es formalitzarà per escrit i es notifica-
rà al sol·licitant i, en el seu cas, als tercers afectats que 
hagin comparegut en l’expedient.

3. La resolució serà estimatòria de la sol·licitud, llevat 
que siguin d’aplicació algun o alguns dels límits esta-
blerts per la llei. En aquest cas estimarà parcialment la 
sol·licitud si fos possible, o la desestimarà íntegrament. 

4. Si la resolució es estimatòria i hi ha hagut oposició 
de tercers, l’accés a la informació només es podrà fer 
efectiu un cop la resolució sigui ferma en via adminis-
trativa.

5. Seran motivades les resolucions que:

a) Desestimin total o parcialment la sol·licitud

b) Estimin la sol·licitud malgrat l’oposició de tercers

c) Les que estableixin com a forma d’accés un format 
diferent al demanat.

6. Excepcionalment no hi haurà obligació de motivar 
quan la mera indicació de l’existència o no de la infor-
mació pugui suposar incórrer en alguna de les limita-
cions del dret d’accés. En aquest cas, la motivació farà 
constar aquesta circumstància.

7. Si es denega l’accés a la informació per l’aplicació dels 
límits derivats de la protecció dels drets de propietat intel-
lectual o industrial, la motivació inclourà la referència a 
la persona titular d’aquests drets, si és coneguda.

8. La notificació de la resolució haurà d’indicar les 
vies específiques de recurs i reclamació previstes en 
aquesta llei. 

9. Quan s’estimi la sol·licitud i no s’hagi produït oposi-
ció de tercers, la resolució pot ser substituïda per una 
comunicació per la qual s’indica a l’interessat que pot 
accedir a la informació o bé se li facilita directament.

Capítol segon. Govern obert

Article. Principis del govern obert

1. Els ens locals han d’ajustar la seva actuació al prin-
cipi de govern obert. S’entén per govern obert el capte-
niment de la gestió i de l’actuació pública fonamentat 
en els principis següents:

a) la transparència en la gestió i l’accés a la informa-
ció per poder conèixer l’estat dels procediments i com 
a condició necessària per a la participació.

b) el diàleg permanent entre l’administració i la ciu-
tadania per explicar, escoltar i conèixer les seves opi-
nions.

c) la participació i col·laboració ciutadana en els pro-
cessos i la definició de les polítiques públiques. 

d) el rendiment de comptes que permeti conèixer el ba-
lanç econòmic i social de les actuacions municipals i 
l’assumpció de responsabilitat davant la ciutadania, 
per part de les autoritats locals i els càrrecs directius.

e) la publicitat activa de les actuacions dels òrgans 
municipals.

f) el foment i facilitació de l’accés electrònic a l’admi-
nistració en tots els àmbits de relació.

g) l’avaluació permanent de la gestió administrativa i 
dels processos de participació, per mitjà d’indicadors 
objectius en l’establiment dels quals caldrà garantir la 
participació de persones expertes independents i de la 
ciutadania

2. Els ens locals impulsaran el govern obert per mitjà 
dels instruments de transparència i els que permetin la 
millor interrelació amb els ciutadans i les ciutadanes i, 
especialment, els de caràcter participatiu i tenint pre-
sent les noves tecnologies de la comunicació, sense que 
en aquest supòsit condicioni la informació al conjunt 
de la ciutadania.

Article. Garanties per a l’efectivitat del govern obert

1. El govern obert permet als ciutadans i ciutadanes 
i entitats, amb caràcter general, presentar propostes, 
fer suggeriments i expressar opinions a l’Administració 
pública sobre qualsevol assumpte de la seva competèn-
cia, amb l’obligació de l’Administració de donar una 
resposta motivada. 

2. L’Administració pública ha d’establir procedi-
ments de participació i col·laboració ciutadanes en el 
cas de l’elaboració de plans i programes de caràcter 
general i en la definició de les polítiques públiques 
més rellevants. 

3. En els supòsits de l’apartat anterior, s’hauran de 
complir els requisits següents:

a) Donar informació amb antelació suficient de les 
propostes sotmeses a la consideració de la ciutadania.

b) Subministrar la informació relativa a les propostes 
que sigui necessària per a la seva deguda valoració, de 
forma adequada, sistemàtica i intel·ligible. 

c) La consideració per part de l’Administració del re-
sultat del procés participatiu, en el moment de la presa 
de decisió. 

d) La informació a la ciutadania i, especialment als 
que ha participat, en el procés de les decisions adopta-
des i dels motius que les justifiquen.

4. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació dels apartats 
2 i 3 d’aquest article: 

a. Les actuacions respecte de les quals s’acordi fer la 
seva tramitació o aprovació amb caràcter d’urgència.

b. Les actuacions que tinguin com a únic objectiu la 
seguretat pública.

c. Les actuacions el contingut de la qual pugui com-
portar l’aplicació dels límits previstos en aquesta llei 
per a l’accés a la informació pública
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Capítol tercer. Sistema de garanties

Secció primera. Recursos i reclamacions

Article. Recursos en relació al dret d’accés a la infor-
mació pública

1. Contra els actes de l’Administració pública que vul-
nerin els drets reconeguts en aquesta llei es poden in-
terposar els recursos administratius previstos en la le-
gislació local aplicable als ens locals de Catalunya.

2. Els recursos també es podran interposar contra les 
omissions imputables a l’Administració pública que 
suposin l’incompliment de les obligacions establertes 
en aquesta llei. Als efectes de recurs, l’omissió s’impu-
tarà a l’òrgan responsable del compliment de l’obliga-
ció. 

3. Els recursos d’alçada, quan es tracti d’actes o omis-
sions imputables a òrgans que, per la seva naturale-
sa, no posin fi a la via administrativa, s’han d’interpo-
sar davant de la persona titular competent en matèria 
d’Administració pública. 

4. Contra els actes que posin fi a la via administrati-
va o que resolguin els recursos administratius, es po-
drà interposar recurs contenciós administratiu d’acord 
amb el què estableix la legislació reguladora de la ju-
risdicció contenciosa administrativa. 

Article. Reclamacions en relació al dret d’accés a la 
informació pública

1. Les resolucions expresses o presumptes dictades en 
relació al dret d’accés a la informació pública poden 
ser objecte de reclamació en els termes que preveu el 
capítol del Títol d’aquesta llei. 

Article. Reclamacions contra actuacions o omissions 
d’entitats de dret públic, societats i fundacions públi-
ques i consorcis.

1. Contra els actes i les omissions de les entitats i orga-
nismes realitzades en l’exercici de funcions públiques 
o sotmeses a tutela administrativa, es pot formular di-
rectament una reclamació davant l’òrgan competent 
sota l’autoritat del qual exerceixi la seva activitat.

2. La resolució de la reclamació s’haurà de resoldre i 
notificar en el termini màxim de tres mesos i esgotarà 
la via administrativa. 

3. Si es tracta d’actes o omissions que afecten el dret 
d’accés a la informació pública, s’aplicarà el que pre-
veu el Capítol del Títol...

Article. Queixa davant el Síndic de Greuges i de l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya

1. Sens perjudici dels recursos i reclamacions que es 
puguin interposar contra els actes expressos o pre-
sumptes que impedeixin o limitin, total o parcialment, 
els drets reconeguts en aquesta llei o les omissions pro-
duïdes derivades d’obligacions establertes a l’Adminis-
tració pública, la ciutadania que es considera afectada 

podrà adreçar una queixa al Síndic o Sindica Munici-
pal de Greuges o bé al Síndic de Greuges o adreçar-se 
a l’Oficina Antifrau de Catalunya, d’acord amb el que 
determinen les lleis reguladores d’aquesta institució.

2. La intervenció del Síndic o Síndica municipal de 
Greuges o el trasllat de la queixa al Síndic de Greuges 
o de l’Oficina Antifrau no suspendrà els terminis per a 
la interposició dels recursos o reclamacions adminis-
tratius o contenciosos administratius procedents.

Capítol quart. Transparència en l’acció pública

Secció primera. Transparència

Article. Transparència

1. Els governs municipals, els consells comarcals i les 
Vegueries han de publicar i fer difusió de les seves ac-
tivitats i el seu funcionament de manera que puguin ser 
conegudes per la ciutadania i poder exercir-ne el seu 
control

2. L’Administració publicarà una guia clara i didàctica 
que contingui informació adient sobre els documents a 
disposició del públic, tipus i formes d’informació que 
es troben en el seu poder, periodicitat d’actualització 
de la informació i el procediment que ha de seguir-se 
per formular una sol·licitud d’informació i un recurs 
intern.

3. Aquesta informació s’ha de fer en formats acces-
sibles que permetin la interacció i la reutilització per 
a finalitats informatives, d’estudi, anàlisi, proposta i 
control. A tal efecte es posarà a disposició de la ciuta-
dania en suport informàtic, en un format que faciliti el 
treball, preferiblement a través de la pàgina web de la 
corresponent institució.

4. Les Administracions públiques han d’establir proce-
diments d’avaluació del compliment de les obligacions 
de transparència, basats en indicadors objectius. En 
els procediments d’avaluació, s’haurà de garantir la 
participació d’experts independents i de la ciutadania.

Article. Portal de la transparència

1. Els municipis i entitats municipals descentralitza-
des, els consells comarcals i les Vegueries han de dis-
posar d’un Portal de la transparència per donar com-
pliment a les obligacions de transparència. El portal 
s’ha de configurar com una plataforma electrònica, de 
fàcil accés, fàcilment identificable i ha de permetre a 
la ciutadania la seva consulta àgil i ràpida de forma 
gratuïta. 

2. Els portals de la transparència han de garantir que 
la informació es difon de manera constant i actualit-
zada i el seu contingut ha d’estar organitzat temàtica-
ment i cronològicament, incorporant índexs i guies de 
consulta.

3. El desenvolupament del llistat d’informació i dades 
ha de garantir el compliment de les recomanacions de 
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WAI per a facilitar l’accés a les persones amb disca-
pacitat.

4. L’Administració incorporarà mecanismes d’alerta 
mitjançant correus electrònics, canals RSS o xarxes 
socials, que informin en temps real de la informació 
que s’ha actualitzat. 

Article. Publicitat activa

1. Per fer efectiu el principi d’acció pública transpa-
rent, l’ajuntament, els consells comarcals, les vegue-
ries i; les empreses municipals i organismes autònoms 
dependents de les mateixes han de difondre tota aque-
lla informació que es consideri rellevant mitjançant el 
seu web, els mitjans d’informació municipal i els ser-
veis administratius corresponents 

2. Haurà d’ordenar temàticament la informació per tal 
que la seva localització sigui fàcil i intuïtiva. Aquesta 
ordenació s’haurà de fer, com a mínim, amb criteris 
temàtics i cronològics i incorporant índex o guies de 
consulta.

3. Tota la informació que sigui sol·licitada amb major 
freqüència així com aquella que es sol·liciti tres o més 
vegades, haurà de fer-se pública de manera proacitva 
per part de l’Administració en els diferents suports dis-
ponibles. 

4. La informació rellevant subjecta al règim de trans-
parència ha d’abastar, com a mínim:

a) L’organització amb l’organigrama, funcions, mit-
jans de contacte i identificació de les persones respon-
sables 

b) Retribucions i dedicació dels electes i personal 
eventual

c) Plantilla i retribucions del personal municipal per 
llocs de treball incloent-hi els serveis extraordinaris i 
la productivitat.

d) Pacte de condicions de treball del personal funcio-
nari i el conveni col·lectiu del personal laboral.

e) Òrgans de representació dels empleats municipals 
indicant el tant per cent de representació de cada sin-
dicat, crèdit d’hores disponibles i nombre d’alliberats 
indicant el sindical al qual pertanyen.

f) Programa d’actuació municipal

g) Pressupost municipal i estat d’execució publicat tri-
mestralment

h) Patrimoni municipal

i) Ordenances municipals i altres normes d’especial re-
llevància

j) La memòria anual

k) Planejament urbanístic

l) Convenis urbanístics

m) Planificacions sectorials i estratègiques

n) Resolucions administratives que incideixin en l’es-
pai públic

o) Licitacions per a la contractació pública, amb els 
corresponents plecs de condicions

p) Contractes adjudicats, amb el projecte adjudicat in-
dicant l’import i l’objecte del contracte

q) Llistat dels proveïdors amb els que es contracti per 
un import superior a 18.000 euros per any

r) Informació estadística a disposició de l’ajuntament, 
dins dels límits establerts per la legislació.

s) La informació relativa a la participació de l’ens en 
consorcis, mancomunitats i altres organismes de ges-
tió comuna o de cooperació.

t) Les convocatòries i l’atorgament de subvencions i 
ajuts públics, indicant l’òrgan de valoració de les sol-
licituds, perceptor, quantitat i el contingut íntegre del 
projecte subvencionat o conveniat.

u) Acords de la Junta de govern i Actes del Ple

v) Iniciatives ciutadanes presentades

w) Els procediments administratius relacionats amb 
l’exercici de les seves competències.

x) El resultat de les avaluacions dels serveis.

y) Calendari, objectius i assoliment en el desplegament 
del portal de govern obert i qualitat democràtica.

z) Registre dels grups de pressió

5. La informació abans referenciada inclourà les es-
pecificitats que la llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern es determini en el seu 
articulat.

Article. Rendició de comptes

1. L’alcalde o alcaldessa, president o presidenta del 
consell comarcal, de la diputació o vegueria corres-
ponent han de presentar, en un termini no superior a 
tres mesos des de la finalització de cada exercici pres-
supostari, un informe de les principals actuacions rea-
litzades, en convocatòria publica, i que haurà de con-
tenir al menys:

a) Grau de desenvolupament del Programa d’Actuació 
Municipal

b) Programes i projectes desenvolupats amb indicació 
del seu cost

c) Quantificació i valoració dels resultats i impacte en 
el territori i la ciutadania

d) Valoració de la situació de les inversions realitzades

e) Pressupost i dades més rellevants, així com els me-
canismes de correcció adoptats si s’escau.
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Article. Cooperació i coordinació local i amb la Ge-
neralitat

1. Els portals de la transparència dels ens locals poden 
complir les seves obligacions de transparència i les 
que deriven del dret d’accés a la informació pública, 
de forma associada o mitjançant fórmules de coope-
ració establertes amb els ens locals supramunicipals o 
amb l’administració de la Generalitat, quan per raons 
de capacitat o eficàcia no puguin complir-les directa-
ment i en l’exercici de les funcions de cooperació i as-
sistència municipal que preveu aquesta llei.

2. Aquesta cooperació també pot incloure l’adscrip-
ció al procediment especial de reclamacions en matè-
ria d’accés a la informació pública que s’estableixi en 
l’àmbit de la Generalitat. 

3. Els portals dels ens locals s’han d’integrar en el Por-
tal de la transparència de la Generalitat d’acord amb 
els criteris de coordinació establerts per decret.

Article. Sobre la reutilització de dades i informació

1. L’Administració facilitarà la reutilització de la in-
formació pública amb qualsevol fi legal per part de 
tota persona física o jurídica, amb fins comercials o 
no comercials, sempre que aquest ús no constituei-
xi una activitat administrativa pública i que es realit-
zi amb submissió a la legislació bàsica de l’Estat que 
sigui d’aplicació, i en particular, a la normativa exis-
tent sobre reutilització de la informació del sector pú-
blic. Acomplint aquests requisits la reutilització es po-
drà dur a terme sense necessitat de demanar permís 
ni condicionar l’exercici d’aquest dret, sempre que es 
faci un us correcte de les dades, que aquestes no siguin 
modificades i que s’indiqui la font i data de publicació.

Secció segona. Responsable de transparència i accés 
a la informació

Article. La persona responsable de transparència i ac-
cés a la informació.

1. Cada unitat de l’Administració comptarà amb una 
o més persones responsables d’informació pública. 
Aquests coneixeran la llei en profunditat i vetllaran pel 
seu compliment en aquella unitat i per la garantia dels 
drets recollits en ella. El nom i la informació de con-
tacte de la persona responsable d’informació pública 
es publicarà al web de la unitat. 

Article. Funcions de la persona responsable de trans-
parència i accés a la informació. 

1. La persona responsable d’informació pública tindrà 
les següents funcions: 

a. Rebre sol·licituds d’accés a la informació, informar 
y assessorar al sol·licitant en l’exercici del seu dret, re-
alitzar els tràmits interns necessaris i donar accés a la 
informació sol·licitada segons el que determina aques-
ta llei.

b. Garantir que la informació establerta en l’art... es-
tigui disponible. 

c. Proposar i prendre mesures per promoure que la in-
formació que l’Administració està obligada a publicar 
estigui disponible i actualitzada, així com per facilitar 
l’exercici del dret d’accés a la informació 

d. Portar a terme un registre de les sol·licituds d’accés 
a la informació

e. Elaborar anualment una memòria per a l’Autoritat 
analitzant i valorant l’acció duta a terme per aquella 
unitat en compliment d’aquesta llei.

Secció tercera. Registre de grups de pressió

1. L’administració local o institucions crearan un re-
gistre obligatori de grups de pressió. 

2. S’entén per grup de pressió a aquelles persones fí-
siques o jurídiques que reben remuneració per l’acció 
que realitzen en defensa dels interessos del seu client. 
Queden excloses d’aquesta consideració les entitats 
i associacions de la societat civil organitzada que no 
reben remuneració per l’acció que realitzen, i que ja 
compten amb un marc legal que els regula o que els 
reconeix un paper propi en la concertació social, es-
pecialment sindicats, patronal, associacions de veïns, 
ONG o Col·legis professionals.

3. El registre de grups de pressió serà públic i les seves 
dades disponibles per mitjà del règim de transparència 
previst en la llei.

4. L’establiment i el funcionament del Registre han de 
respectar els principis de proporcionalitat, igualtat i 
no discriminació.

5. La creació del Registre no pot impedir ni restringir 
l’exercici dels drets que legalment corresponen a les 
autoritats o càrrecs públics o són inherents al mandat 
dels càrrecs electes.

6. Els grups de pressió inscrits en el registre disposa-
ran d’un servei d’alertes per avisar-los quan es discu-
teixin temes del seu interès o la possibilitat de demanar 
ser convidat a les comissions informatives en temes 
que els hi afectin. 

7. Els grups de pressió hauran d’informar, i fer constar 
en el registre, els informes sobre els què treballen, per 
a quins clients i amb quin pressupost. També hauran 
d’informar sobre les autoritats amb les que s’hagin re-
unit prèviament o hagin desenvolupat gestió d’interes-
sos, les matèries que han tractat i l’objectiu de les ges-
tions realitzades. 

8. També s’inclourà en el registre, i per tant serà pú-
blic, les audiències, reunions i comunicacions que els 
grups de pressió han celebrat amb membres de la ad-
ministració corresponent, on es consigni la data de la 
reunió, el motiu, els participants i l’interès que s’ha 
tractat.
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9. S’elaborarà un codi de conducta comú per a tots els 
grups de pressió on es contemplarà, entre d’altres re-
quisits, l’exigència de declarar l’interès o els interessos 
que representen en els seus contactes amb els electes, 
membres del govern municipal o d’institucions del món 
local, directius, etc... Així mateix es definirà un sistema 
de control i sancions en cas d’irregularitats o violació 
del codi de conducta. 

Capítol cinquè. El síndic o síndica municipal de greuges

Article. Funció del síndic o síndica municipal de greuges

1. La funció del síndic o síndica municipal de greuges, 
com a defensor de la ciutadania és vetllar pels drets 
fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veï-
nes del municipi, tot aplicant el principi d’equitat, per 
la qual cosa pot supervisar les activitats de l’adminis-
tració municipal. La llei garanteix l’exercici de la seva 
funció amb independència i objectivitat.

2. Per dur a terme la seva funció pot supervisar:

a. L’administració i els serveis municipals.

b. Els organismes dependents o vinculats a l’adminis-
tració municipal. 

c. Les empreses municipals de capital total o parcial-
ment públic. 

d. Les empreses privades que realitzin activitats o pres-
tin serveis públics municipals.

e. Les empreses privades pel què fa a l’aplicació de 
subvencions, ajuts o recursos municipals.

f. Tots aquells organismes que exerceixin per delegació 
competències locals.

Article. Establiment de l’òrgan, elecció i durada del 
càrrec

1. Els municipis poden establir l’existència de l’òrgan 
unipersonal del síndic o síndica municipal de greuges i 
regular-ne el seu estatut, si ho decideix el ple per majo-
ria absoluta. Aquest càrrec serà honorífic.

2. El síndic o síndica municipal de greuges és escollit 
pel Ple del municipi, a proposta de l’alcalde o alcal-
dessa i prèvies consultes amb els grups municipals i 
les entitats ciutadanes del municipi. El síndic o síndi-
ca municipal és elegit pel ple de l’ajuntament, per una 
majoria de tres cinquenes parts de les persones mem-
bres. En cas que no s’assoleixi aquesta majoria, s’hau-
rà de tornar a començar el procediment d’elecció amb 
una nova candidatura 

3. El càrrec de síndic o síndica municipal de greuges 
té una durada de cinc anys, prorrogables per un nou 
període de la mateixa durada per acord de la majoria 
prevista en l’apartat anterior.

4. El síndic o síndica municipal de greuges presentarà 
anualment davant el Ple municipal la memòria de les 
seves actuacions referides a l’any anterior.

5. En el seu nomenament també es determinarà el 
nivell de dedicació exigible a la seva tasca, la retri-
bució que li correspongui si s’escau, i els recursos 
materials i personals necessaris per a un eficaç des-
envolupament de la seva funció si s’escauen. La do-
tació econòmica necessària per al funcionament de 
la sindicatura municipal haurà de ser prevista en els 
pressupostos municipals.

Article. Condicions per ser elegit Síndic o Síndica Mu-
nicipal de Greuges

Per a poder ser escollit síndic o síndica municipal 
s’han de complir les següents condicions:

a) Ser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets ci-
vils i polítics

b) Tenir la condició política de català

Article. Incompatibilitats, suspensió i cessament

1. El càrrec de Síndic o Síndica municipal de Greuges 
és incompatible amb la militància en un partit polític; 
ostentar un càrrec públic; tenir funcions directives en 
sindicats o associacions empresarials; exercir funcions 
administratives al servei del municipi, participar en or-
ganismes públics municipals o empreses amb participa-
ció municipal; qualsevol activitat professional, mercan-
til o laboral que comporti una relació contractual amb 
el municipi o conflicte d’interessos amb l’administració 
municipal i qualsevol altra activitat pública o privada 
que posi en qüestió la independència i objectivitat de la 
seva tasca. 

2. El Síndic o síndica municipal cessa per renúncia ex-
pressa; per esgotar el temps pel qual fou elegit o elegi-
da; per causa de mort; per incapacitat sobrevinguda; 
per condemna ferma per delicte dolós; o per negligèn-
cia en l’exercici de les seves funcions.

3. El cessament per la negligència notòria en el com-
pliment dels deures inherents al càrrec només podrà 
ser exigit pel ple municipal si ho acorda la majoria ab-
soluta dels membres electes de la corporació, en un de-
bat específic on el síndic o síndica pot assistir i té dret 
a intervenir abans de la votació.

Article Relació i col·laboració amb el Síndic de Greu-
ges de Catalunya

1. Els i les síndiques municipals de greuges col-

laboraran amb el Síndic de Greuges de Catalunya, 
d’acord amb el que preveu la llei que regula aquesta 
institució. A aquests efectes, podran subscriure convenis 
respectant sempre el principi de lleialtat institucional 

2. Les i els síndics municipals podran donar trasllat de 
les queixes al Síndic de Greuges de Catalunya quan la 
seva naturalesa ho requereixi per raó de la seva com-
petència
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Article. Possibilitat de Síndic o Síndica local manco-
munat

En el cas de municipis petits, els plens municipals po-
dran aprovar la creació d’un Síndic o Síndica manco-
munat amb altres municipis amb els que ja compartei-
xin gestió de serveis.

Article. Síndic o Síndica de la Ciutat de Barcelona 

El Síndic o Síndica de la Ciutat de Barcelona restarà 
subjecte a una regulació específica donat el caràcter 
de règim especial de la Ciutat de Barcelona.

125 Esmena núm. 125
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou títol.

Títol VIII. Participació ciutadana

1. Els processos de participació ciutadana són actua-
cions institucionalitzades destinades a facilitar i pro-
moure la intervenció de la ciutadania en l’orientació o 
definició de les polítiques públiques.

2. Els processos de participació ciutadana tenen com 
a objecte garantir el debat i la deliberació entre la ciu-
tadania i les institucions públiques per recollir l’opinió 
dels ciutadans respecte d’una actuació pública con-
creta, en la fase de proposta, decisió, implementació 
o avaluació.

3. Els processos de participació poden consistir en les 
modalitats previstes per aquest títol o en d’altres anà-
logues, existents o que es puguin crear, respectant sem-
pre els principis establerts.

Capítol primer. Dret a la participació

Article Dret a la participació

1. Els ciutadans i les ciutadanes del municipi tenen dret 
a participar individualment i també col·lectivament les 
associacions, les fundacions, els col·legis professionals 
i els sindicats en la orientació, la definició i l’aplicació 
de les polítiques públiques locals.

2. El dret de participació permet a la ciutadania, amb 
caràcter general, presentar propostes, fer suggeri-
ments i expressar opinions a l’administració pública 
sobre qualsevol assumpte de la seva competència, amb 
l’obligació de l’administració de donar al ciutadà o la 
ciutadana una resposta motivada. 

3. Els drets de participació es poden exercir davant els 
ajuntaments i altres institucions del món local i també 
davant qualsevol de les altres administracions públi-
ques segons preveuen les seves pròpies lleis o regla-
ments.

Article. Dret de col·laboració

La ciutadania i les organitzacions i associacions d’àm-
bit local o amb incidència en el municipi tenen el dret 

de col·laborar amb l’administració amb l’objectiu de 
millorar les funcions i serveis que li correspon exercir 
en benefici de la comunitat.

Article. Foment de la participació ciutadana

1. Els ens locals fomentaran la participació i col-

laboració de la ciutadania en la presa de decisions pú-
bliques i en el seguiment i avaluació de la seva apli-
cació. 

2. Tots els processos de participació hauran de comp-
tar amb una memòria final, en acabar el procés, que 
contingui com a mínim: una descripció de les fases du-
tes a terme, la informació quantitativa i qualitativa so-
bre les aportacions rebudes i la participació donada, i 
una valoració global del procés. Aquesta memòria se-
rà elaborada per la Comissió de Seguiment i serà pú-
blica i accessible.

Article. Àmbit subjectiu.

1. Poden prendre part en els processos de participació 
ciutadana les persones majors de setze anys. Tanma-
teix, si la naturalesa o l’objecte del procés ho reque-
reixen o aconsellen, es podrà reduir l’edat mínima dels 
participants.

2. Els processos de participació ciutadana poden ser 
oberts a tota la població o anar adreçats, per raó del 
seu objecte o àmbit territorial, a un determinat o uns 
determinats col·lectius de persones.

3. La convocatòria de cada procés haurà de determi-
nar amb precisió el col·lectiu o col·lectius cridats a 
participar quan tingui caràcter restringit.

4. En el cas dels processos adreçats a col·lectius es-
pecífics s’haurà de vetllar especialment per l’aplicació 
del principi d’igualtat i no discriminació, tant en la se-
lecció dels col·lectius cridats en funció de l’objecte del 
procés, com dins els col·lectius mateixos.

Article. Àmbit objectiu

1. Amb caràcter general, els processos de participació 
ciutadana es poden convocar amb relació a qualsevol 
proposta, actuació o decisió en l’aplicació de la qual 
pot ser rellevant informar, debatre o conèixer l’opinió 
ciutadana mitjançat la col·laboració i interacció entre 
la ciutadania i les institucions públiques.

2. Els processos de participació ciutadana també po-
den tenir com a objecte avaluar les polítiques públi-
ques i, si escau, proposar mesures per modificar el 
capteniment de l’actuació pública sobre les polítiques 
objecte d’avaluació.

Capítol segon. Consultes 

Article. Consulta Popular 

1. Es considera consulta popular qualsevol tipus de 
crida realitzada per l’ajuntament a la ciutadania per-
què manifesti la seva opinió, sobre una determinada 
actuació o política pública d’àmbit municipal sempre 
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que no utilitzi el referèndum regulat en la llei 4/2010, 
de 17 de març,

2. El resultat de la consulta no té caràcter vinculant 
per al govern però ha de servir per concretar millor la 
seva actuació incorporant les aportacions ciutadanes.

Article. Canals de consulta

1. Són els mitjans pels quals es permet recollir les opi-
nions ciutadanes sobre la matèria objecte de consulta

a) Demoscòpics, de mesurament de l’opinió ciutada-
na recollida en formularis o dades preestablertes sense 
que es doni cap relació entre les persones consultades. 
Entre aquestes, trobaríem les enquestes, els panels, els 
sondeigs i similars

b) De debat públic, quan les opinions ciutadanes es 
manifesten a partir de debats on es contrasten argu-
ments en fòrums, grups, tallers, comissions, consells 
consultius i similars per tal d’enriquir les aportacions 
a fer a la política o actuació sotmesa a consulta

c) De votació, quan l’opinió ciutadana respecte d’una 
o vàries preguntes determinades es recollida mitjan-
çant un vot lliure i secret atorgat en el marc d’un siste-
ma que garanteixi la fiabilitat del procés, d’acord amb 
les prescripcions legals.

Capítol tercer. Eines demoscòpiques

Article. Enquestes i estudis d’opinió

1. Els sondejos, panels, enquestes, estudis d’opinió i al-
tres similars basats en tècniques demoscòpiques rea-
litzats en l’àmbit municipal es faran d’acord amb els 
criteris tècnics i científics de les ciències socials. Els 
resultats obtinguts sempre seran públics i es donarà 
compte en el Ple de la valoració.

2. Per facilitar la seva difusió i reutilització, l’admi-
nistració corresponent ha de publicar els resultats en 
formats accessibles.

Capítol quart. Canals de debat públic

Secció Primera. Els processos de Debat Públic

Article Procés de debat públic

1. Els procés de debat públic és una seqüència d’acci-
ons, delimitades en el temps, dirigides a promoure el 
debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o 
entre aquesta i els responsables municipals, per tal de 
recollir les seves opinions respecte d’una determinada 
actuació pública.

2. El procés de debat públic es celebrarà de forma obli-
gatòria en tots aquells instruments de gestió de caràc-
ter estratègic: plans i programes d’abast municipal

Article. Promotors

1. El debat públic es promou per resolució d’alcaldia o 
regidors i regidores en qui delegui o per acord de ple 
municipal adoptat per majoria simple

2. També es promou mitjançant la iniciativa ciutadana 
regulada en l’article...

Article. Requisits del procés

1. L’acord ha d’indicar clarament l’òrgan responsable 
de la gestió, l’objecte del debat, a qui es convoca, els 
terminis del debat, el control i els instruments de segui-
ment, els mecanismes de retorn dels resultats i els sis-
temes d’informació i comunicació del procés

2. La convocatòria i la informació a què es refereix 
aquest article s’ha de subministrar de manera clara 
i fàcilment intel·ligible i ha d’esser accessible per via 
electrònica, si més no mitjançant el Portal de la trans-
parència i la web institucional de participació ciuta-
dana.

Article. Persones cridades a participar

1. S’ha de promoure l’efectiva igualtat de gènere així 
com la màxima pluralitat i diversitat i dotar-se dels 
mecanismes i mitjans necessaris per facilitar la incor-
poració d’aquelles persones amb especials dificultats 
per les seves condicions individuals o socials.

2. També es poden convocar a aquelles associacions, 
sindicats, partits polítics, empreses i agents, i col·legis 
professionals les quals intervindran mitjançant el o les 
representants nomenats pels seus òrgans de direcció.

Article. Instruments de debat

1. Poden tenir diferents finalitats:

a) Fer la diagnosi d’una determinada situació com a 
base per articular l’actuació pública pertinent

b) Cercar idees creatives i innovadores respecte d’una 
determinada actuació municipal. 

c) Suggerir o valorar propostes concretes per fer o mi-
llorar una determinada situació

Tots els instruments de debat han de comptar amb una 
persona designada per l’alcalde o alcaldessa o regidor 
o regidora en qui delegui per a la dinamització, orde-
nació i resum dels debats

Article. Aportació de propostes

1. La convocatòria dels processos participatius ha 
d’establir un termini perquè les persones que hi poden 
participar pugin fer les seves aportacions.

2. Aquest termini no podrà ser inferior en cap cas a 
45 dies.

3. Les aportacions es poden presentar per via electrò-
nica, amb l’únic requisit d’identificació de la persona 
i sens perjudici de la verificació per part de l’adminis-
tració del compte per mitjà del qual es participa.

Article. Valoració de les propostes

1. L’administració que ha convocat el procés partici-
patiu ha de considerar i valorar totes les aportacions 
realitzades en el procés participatiu.
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2. En la fase de valoració s’ha de determinar quines 
aportacions es prenen en consideració i com això es 
tradueix en la decisió de l’administració.

3 Els resultats dels processos de participació han de 
constar en una memòria final que contingui, com a 
mínim: una descripció de les fases dutes a terme, la 
informació quantitativa sobre les aportacions rebu-
des i la participació donada, la metodologia empra-
da en el procés participatiu, les incidències que s’ha-
gin produït i una valoració global del procés. Aquesta 
memòria final s’ha d’emetre en un període màxim de 
2 mesos, ha de ser lliurada a les persones i entitats 
participants i s’ha de fer pública al lloc web de l’òrgan 
convocant. 

4. La rendició de comptes implica que les propostes de 
la ciutadania hagin de ser contestades i argumentades, 
i que s’expliqui quines propostes han estat acceptades 
i quines rebutjades, amb les justificacions correspo-
nents a cadascuna. Un cop finalitzat el procés, aquesta 
informació ha de ser lliurada a les persones i les en-
titats participants, i s’ha de fer pública al lloc web de 
l’òrgan convocant. 

5. Es podran excloure de la fase de la valoració les 
aportacions que no tinguin relació directa amb l’objec-
te del procés participatiu.

Article. Retorn i Avaluació del procés

1. L’avaluació resultats dels processos de participa-
ció ciutadana s’ha de reflectir en una memòria final, 
que s’ha d’elaborar en el termini màxim de 2 mesos a 
comptar de la seva finalització, i que haurà de contenir 
com a mínim:

a) la descripció del procés i les seves fases,

b) una informació quantitativa i qualitativa de la parti-
cipació i de les aportacions rebudes,

c) la metodologia emprada en la fase de valoració,

d) una valoració global del procés i dels seus resultats.

2. Aquesta memòria final d’avaluació s’ha de fer pú-
blica si més no en el Portal de la transparència i a la 
web institucional de participació ciutadana de l’admi-
nistració convocant.

Article. Efectes del procés participatiu

1. Els processos de participació ciutadana no són vin-
culants per a l’administració convocant. Tanmateix, 
tant l’informe de rendició de comptes com la memòria 
final a què es refereix l’article anterior haurà d’inclou-
re un apartat específic sobre els efectes que els procés 
participatiu tindrà en el capteniment de l’administra-
ció i dels compromisos que aquesta assumeix derivats 
del procés.

2. Contra aquesta decisió no es pot presentar cap tipus 
de recurs.

Article. Mitjans de suport

1. Els processos de participació ciutadana han de 
comptar amb els mitjans personals i materials de su-
port necessaris per complir la seva funció.

2. Les modalitats participatives que integrin perso-
nes, representants d’entitats cíviques i experts han de 
comptar amb els mitjans i instruments de suport i d’as-
sistència, inclosos els telemàtics, que són utilitzats pels 
participants en condicions d’igualtat. 

Article. Comissió de Seguiment del Procés. Composi-
ció i funcions

1. Es pot assignar un òrgan que exerceixi les funcions 
de seguiment i control del procés, format per un nom-
bre senar de persones de els quals poden ser represen-
tants de l’ajuntament o d’altres administracions públi-
ques la meitat més u del total de membres 

2. Les funcions que els hi corresponen seran emetre 
opinió sobre els instruments de debat proposat, fer el 
seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instru-
ments, recomanar millores, emetre informe sobre els 
al·legacions, conèixer i debatre l’informe final sense 
poder modificar els elements del contingut que corres-
ponen exclusivament als participants.

Secció segona. Els debats puntuals

Subsecció primera. Fòrum ciutadà

Article. Fòrum ciutadà

1. És la trobada en una data determinada dels o les 
responsables municipals amb la ciutadania per tal de 
donar informació sobre determinades activitats o pro-
grames d’actuació i recollir opinions i propostes dels 
ciutadans i ciutadanes del municipi.

2. La convocatòria es fa per iniciativa de l’alcalde o 
alcaldessa, a proposta de la majoria absoluta del Ple, 
o per iniciativa ciutadana d’acord amb el procediment 
establert en el Títol...

Article. Contingut de la convocatòria

L’acord de la convocatòria ha de tenir, almenys, el con-
tingut de: l’objecte concret a sotmetre a debat, abast de 
la convocatòria, instruments per afavorir el debat que 
hauran de garantir la lliure expressió i l’intercanvi or-
denat d’idees i opinions, mitjans per informar d ela in-
cidència que els resultats del debat han tingut en l’ob-
jecte sotmès a consulta.

Article. Funcionament de la sessió

1. L’alcalde o alcaldessa presideix les sessions. Les 
funcions de secretaria les realitza la persona que os-
tenta aquest càrrec a l’ajuntament o persona en qui de-
legui.

2. El funcionament de la sessió serà cronològicament: 
Presentació de la ponència del tema a tractar, inter-
venció i posicionament del o la responsable polític 
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municipal competent, intervenció de les persones as-
sistents durant un temps de cinc minuts per persona, 
rèplica del o la responsable polític si s’escau i conclu-
sions.

Capítol cinquè. Canals de votació 

Article. Consultes mitjançant vot

1. Aquest canal permet expressar l’opinió de la ciuta-
dania sobre matèries de competència municipal, mit-
jançant el vot lliure, directe i secret.

2. Les consultes populars es poden promoure pel pre-
sident o presidenta d’un ens local o per iniciativa mu-
nicipal a proposta d’una cinquena part dels electes o 
representants de la institució corresponent mitjançant 
acord de Ple adoptat per majoria absoluta o per inici-
ativa ciutadana d’acord amb l’article...

Article. Persones legitimades

Poden votar en aquestes consultes les persones inscri-
tes en el padró municipal i majors de 16 anys.

Article. Objecte de la consulta

1. La pregunta o preguntes objecte de la consulta, han 
de ser expressades de forma clara, intel·ligible i con-
creta per tal que els persones legitimades puguin eme-
tre el seu vot que podrà ser afirmatiu, negatiu o en 
blanc

2. No poden ser objecte de consulta les preguntes rela-
cionades amb:

a) Vulneració de drets humans o dels drets fonamentals

b) Matèries tributàries i preus públics

c) Organització, estructura interna de l’ajuntament i 
capítol I de despeses de personal

Article. Convocatòria i campanya informativa

1. L’acord de la convocatòria haurà de contenir com a 
mínim: pregunta o preguntes sotmeses a votació, ter-
minis de la campanya informativa, període de votació, 
llocs on es podrà votar, composició de les meses de vo-
tació i sistema de garantia i control del procés.

2. Durant el termini establert per fer campanya infor-
mativa les organitzacions socials i la ciutadania poden 
realitzar actes d’informació i explicació del seu posi-
cionament.

3. L’ajuntament haurà d’indicar la distribució dels es-
pais públics a disposició de la campanya informativa 
que ha de respectar els principis d’equitat i proporcio-
nalitat entre les posicions interessades.

4. Especialment caldrà vetllar pel pluralisme en l’ac-
cés als canals d’informació i comunicació ciutadana 
per tal que totes les opcions a consultar tinguin opció 
de ser escoltades i els ciutadans i ciutadanes tinguin 
accés a un procés de deliberació amb contrast d’opi-
nions.

5. La convocatòria i la informació s’ha de subminis-
trar de manera clara i fàcilment intel·ligible i ha d’es-
ser accessible per via electrònica, si més no mitjançant 
el Portal de la transparència i la web institucional de 
participació ciutadana.

Article. Meses de votació

1. Les meses de votació han d’estar formades per per-
sones escollides aleatòriament del Padró municipal i 
haurà de contemplar un llistat de persones suplents. 
Les persones seleccionades poden renunciar a aquest 
dret lliurement.

2. També en formarà part una persona nomenada per 
l’ajuntament que ha de tenir la condició d’empleat pú-
blic.

3. Les organitzacions admeses com a interessades po-
dran tenir interventors o apoderats en els meses de vo-
tació i participaran de tots els actes de constitució, du-
rant la votació i l’escrutini.

Article. Sistema de garanties

1. El sistema de garanties ha de permetre assegurar la 
fiabilitat i la transparència del procés.

2. Incorporarà un Consell de Consultes i Participació 
Ciutadana en la que tinguin presència les organitzaci-
ons socials o professionals interessades en la matèria 
consultada.

Article. Consell de Consultes i Participació Ciutadana

1. Els ajuntaments hauran de crear el Consell de Con-
sultes i Participació Ciutadana com a òrgan responsa-
ble de vetllar per la claredat, transparència i eficàcia 
de la realització de qualsevol dels canals de consulta i 
participació de la ciutadania en els afers del municipi.

2. Aquesta comissió estarà composada per un nombre 
senar de persones amb un mínim de cinc que corres-
pondran a:

a) en el cas de les consultes institucionals de la mane-
ra següent: 1/3 de membres a proposta de la institució 
convocant, 1/3 a proposta del Ple de l’ens local, quan 
correspongui, entre representants de les organitzaci-
ons socials o professionals interessades de l’àmbit ter-
ritorial corresponent i 1/3 a proposta del Ple o de l’ens 
local, entre persones expertes en la matèria o matèries 
objecte de la consulta.

b) en el cas de les consultes d’iniciativa ciutadana, la 
comissió de seguiment i control de la consulta estarà 
formada per: 1/3 de membres a proposta de la institu-
ció convocant, 1/3 a proposta de l’ens local, quan cor-
respongui, entre representants de les organitzacions 
socials o professionals interessades de l’àmbit territo-
rial corresponent i entre persones expertes en la matè-
ria o matèries objecte de la consulta i 1/3 a proposta de 
la comissió promotora.
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3. En el moment de la convocatòria s’ha d’obrir un ter-
mini, no superior a 30 dies, en el que els organitzaci-
ons socials interessades i ciutadania han de manifestar 
la seva voluntat de formar part del procés

4. Les decisions presses pel Consell de Consultes i Par-
ticipació Ciutadana vinculen a l’òrgan convocant de la 
consulta qui haurà de fonamentar el descord amb les 
decisions. Contra la seva resolució, qualsevol membre 
de la Comissió de Seguiment i Control de la Consulta 
pot presentar reclamació davant del Comitè de Con-
sultes Ciutadanes en un termini màxim de cinc dies des 
de la notificació.

5. El Consell de Consultes i Participació Ciutadana 
pot accedir a la documentació administrativa relacio-
nada amb el tema.

6. Ha d’emetre el seu judici de valor que ha de fomen-
tar, recomanant l’adopció de l’acte administratiu es-
caient el qual haurà de formalitzar-se en un termini 
màxim de 10 dies.

Article. Votació

1. Es podran habilitar, si les condicions de seguretat es 
garanteixen, la participació mitjançant el sistema de 
votació electrònica.

2. En les meses electorals ha d’haver-hi, en el moment 
d ela votació, un llistat de les persones inscrites al Pa-
dró que puguin exercir el dret de vot. El llistat d eles 
persones amb dret de vot, només pot ser custodiat i uti-
litzat pel personal designat per l’ajuntament.

Article. Escrutini i publicació dels resultats

1. Les Meses realitzaran l’escrutini, finalitzat el perí-
ode de votació, considerant nul·les totes les paperetes 
que no segueixin el model prèviament acordat en la 
convocatòria. Les paperetes només poden contenir vot 
afirmatiu, negatiu o en blanc

2. Es farà l’acte de l’escrutini que es lliurarà a la Co-
missió de Seguiment i Control de la Consulta per tal 
d’obtenir el resultat final del conjunt de votacions 
efectuades en les Meses o per mitjà electrònic si s’es-
cau.

3. En el cas de produir-se al·legacions per algun mem-
bre de la Mesa, la Comissió de Seguiment i Control de 
la Consulta ha de fer un informe de els mateixes i tras-
lladar-lo a l’ajuntament perquè l’alcalde o alcaldessa 
prengui l’acord que correspongui, motivant la seva de-
cisió. Contra aquest acord pot elevar, la persona inte-
ressada o qualsevol membre de la Comissió de Segui-
ment i Control de la Consulta, una reclamació davant 
el Comitè de Consultes Ciutadanes qui ha de fer la se-
va recomanació respecte de l’acord adoptat.

4. L’acta de l’escrutini final, amb un informe de totes 
les incidències recollides, ha de ser traslladat a l’ajun-
tament per al seu coneixement.

Article. Capteniment del govern municipal sobre els 
resultats

En un termini màxim de 30 dies des de la recepció del 
resultat de la votació, l’alcalde o alcaldessa ha de ma-
nifestar públicament la seva opinió al respecte i com 
ha d’afectar a l’actuació publica sotmesa a consulta.

Capítol sisè. Iniciativa ciutadana local

Article. Concepte 

És la intervenció ciutadana dirigida a promoure deter-
minada actuació de l’àmbit local. Per àmbit local s’en-
tén qualsevol de les institucions amb poder per apro-
var normes d’un àmbit territorial inferior al Govern de 
la Generalitat i al Parlament de Catalunya, és a dir els 
ajuntaments, els consells comarcals, les vegueries, les 
diputacions provincials així com altres nivells de des-
centralització de competències que els ajuntaments pu-
gin dur a terme, com ara els districtes. 

Article. Matèries i tipus 

1. Les matèries objecte de la iniciativa han de ser de 
competència de la institució a la que van dirigides, de-
clarant-se inadmissibles les que no reuneixen aquest 
requisit. No poden ser objecte d’iniciativa les que afec-
tin:

a) Vulneració de drets humans o dels drets fonamentals

b) Matèries tributàries i preus públics

c) Organització, estructura interna de l’ajuntament i 
Capítol I de despeses de personal del pressupost mu-
nicipal.

2. Poden ser de diferents tipus:

a) Proposició de punts a tractar en l’ordre del dia dels 
Plens

b) Presentació de propostes d’acord als Plens

c) Proposta de procés de debat públic o fòrum ciutadà

d) Demanda d’actuació concreta

e) Proposició normativa

f) Sol·licitud de consulta popular

3. Les iniciatives ciutadanes s’han de limitar a un únic 
tipus, llevat de les indicades als apartats d) i e) que po-
den contenint també la petició de consulta popular de 
l’apartat f) si el Ple rebutja la proposta. En aquest cas, 
la comissió promotora he de fer constar, de manera 
clara, en el plec de recollida de signatures que la sig-
natura també comporta la petició de consulta popular, 
indicant literalment el text de la pregunta a sotmetre a 
votació popular.

Article. Subjectes legitimats i forma d’exercici

1. Poden ser promotores de les iniciatives anteriors les 
persones majors de 16 anys i que no tinguin la condi-
ció de ser diputats o diputades del Parlament de Ca-
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talunya, membres de corporacions locals, de les corts 
Generals i Parlament europeu, tampoc poden ser-ho 
si van ser membre d’una llista electoral de els darreres 
eleccions municipals o ser d’algun òrgan de direcció 
de partits politics; així com no incórrer en cap de les 
causes d’inelegibilitat o d’incompatibilitat que la legis-
lació vigent estableixi per als càrrecs electes i alts càr-
recs de les institucions catalanes.

2. També poden ser promotores les associacions no lu-
cratives, organitzacions empresarials, sindicats i colle-
gis professionals que tinguin el seu àmbit d’actuació al 
municipi i així ho decideixi el seu òrgan directiu.

3. Aquest dret s’exerceix amb la presentació de les sig-
natures necessàries que corresponen a cada iniciativa.

Article. Persones signatàries 

Poden ser signatàries les persones empadronades al 
municipi.

Article. Nombre mínim de signatures

1. Per a la presentació de les iniciatives indicades a 
l’apartat a), b) de l’art... són necessàries

a) Per àmbits territorials de fins a 1000 habitants, un 
10% de les persones majors de 16 anys cridades a par-
ticipar

b) Per àmbits territorials d’entre 1001 i 20.000 habi-
tants, un 5% de les persones majors de 16 anys crida-
des a participar

c) Per àmbits territorials d’entre 20.001 i 100.000 ha-
bitats, un 3% de les persones majors de 16 anys crida-
des a participar

d) Per àmbits territorials de més de 100.000 habitants, 
un 1% de les persones majors de 16 anys cridades a 
participar

2.Per a la presentació de les iniciatives indicades a 
l’apartat c), d), e), f) de l’art... són necessàries

a) Per àmbits territorials de fins a 1000 habitants, un 
15% de les persones majors de 16 anys cridades a par-
ticipar

b) Per àmbits territorials d’entre 1001 i 20.000 habi-
tants, un 10% de les persones majors de 16 anys crida-
des a participar

c) Per àmbits territorials d’entre 20.001 i 100.000 ha-
bitats, un 5% de les persones majors de 16 anys crida-
des a participar

d) Per àmbits territorials de més de 100.000 habitants, 
un 2% de els persones majors de 16 anys cridades a 
participar. 

2. Si la iniciativa correspon a un àmbit territorial infe-
rior al municipi caldrà un 5% de la població cridada a 
participar de la corresponent àrea afectada.

3. Aquests percentatges són els mínims exigibles quan 
l’ens local o institució no ha aprovat una norma regla-
mentària pròpia, la qual pot modificar a la baixa, mai 
a l’alça, aquests mínims.

Article. Comissió promotora

1. La Comissió Promotora de la iniciativa ha d’esser 
formada per una organització de les indicades a l’arti-
cle... o per un mínim de tres persones, que han de com-
plir les condicions de l’article...

2. La Comissió promotora assumeix la representació de 
les persones signants als efectes derivats de la iniciativa 
presentada i els seus membres, o persones per ells desig-
nades, tindran la consideració de fedataris públics pel 
que fa a l’autenticitat de els signatures, incorrent en les 
responsabilitats legals en cas de falsedat.

Article. Sol·licitud d’admissió a tràmit

1. La sol·licitud s’ha de dirigir a l’alcalde o alcaldessa, 
o al president o presidenta de la institució pertinent, 
mitjançant escrit entrat per qualsevol dels registres in-
dicant el contingut concret de la proposta, una memò-
ria de les raons que aconsellen la seva aprovació, i les 
persones que formen part de la Comissió Promotora i 
llurs dades personals que, en el cas de persones jurídi-
ques ha d’adjuntar la certificació de l’acord de l’òrgan 
de govern.

2. En els supòsits b), c), d), i e) caldrà també presentar 
un text ajustat al format del tipus d’iniciativa.

Article. Causes d’inadmissibilitat

1. En un termini no superior a quinze dies, l’ajunta-
ment ha de comunicar al primer signat de la iniciativa 
si es pot admetre a tràmit. Les úniques causes d’inad-
missió són que la matèria proposada no sigui compe-
tència de l’ens local, que els persones proposants no 
reuneixin els requisits o que la iniciativa ja fos refusa-
da en una ocasió per sol·licitar una consulta popular o 
en dues ocasions en qualsevol altra iniciativa, durant 
el mandat.

2. Contra la resolució d’inadmissió es pot presentar re-
clamació davant el Consell de Consultes i Participació 
Ciutadana o emprar els recursos administratius i ju-
risdiccionals establerta a la legislació administrativa.

Article. Recollida de signatures

1. Admesa a tràmit la iniciativa s’han de recollir les sig-
natures mitjançant els plecs que han de contenir el text 
íntegre de la proposta i, en un espai ben delimitat del 
plec, al costat de la signatura, el nom i cognoms, domi-
cili i numero de document nacional d’identitat o numero 
d’identificació d’estrangers de la persona signant

2. Els serveis de la institució corresponent han de vali-
dar, prèviament, amb segell els plecs de signatures que 
seran presentats a tal efecte per la Comissió Promoto-
ra. Aquesta validació s’ha de efectuar abans de 10 dies 
des de la seva presentació
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3. El termini màxim per a la recollida de signatures és 
de 120 dies naturals amb possibilitat de sol·licitar una 
pròrroga de 30 dies més, al Consell de Consultes i Par-
ticipació Ciutadana. Els terminis computen a partir de 
la data d’admissió a tràmit.

Article. Acreditació de la inscripció al padró municipal

Un cop recollit el nombre mínim de signatures es lliu-
ren al registre de la institució pertinent per a la com-
provació de la seva inscripció al padró municipal cor-
responent a l’àmbit territorial, per part de la Secretaria 
de l’ens local qui ha d’emetre, en el termini màxim de 
60 dies, certificat declarant vàlides aquelles que reu-
neixen els requisit de constar al padró municipal.

Article. Efectes de la recollida suficient de signatures

1. Quan queda acreditat que la iniciativa ha recollit 
suficient nombre de signatures:

a) Si es tracta de l’apartat a) de l’art..., l’alcalde o al-
caldessa o el President o Presidenta de la institució 
pertinent ha d’ordenar la inclusió en l’ordre del punt 
proposat al Ple ordinari que es convoqui a partir del 
desè dia des de l’acreditació de les signatures. 

b) Si es tracta de l’apartat b) de l’art..., l’alcalde o al-
caldessa o el President o Presidenta de la institució 
pertinent ha de promoure el debat públic o convocar el 
fòrum ciutadà sobre la matèria proposada, segons qui-
na sigui la petició concreta de la iniciativa, llevat, en 
aquest últim supòsit, que decideixi realitzar un procés 
de debat públic.

c) Si es tracta de l’apartat c) i d) de l’art..., l’alcalde o 
alcaldessa o el President o Presidenta de la institució 
pertinent ha de sotmetre a debat i aprovació o rebuig 
de l’òrgan competent el tema proposat. Si es tracta 
d’una matèria competència de Ple, cal seguir la trami-
tació regulada per la legislació o pel ROM, si existeix, 
per a la seva discussió.

d) Si es tracta de l’apartat e) de l’art..., l’alcalde o al-
caldessa o el President o Presidenta de la institució 
pertinent ha d’ordenar la tramitació de la proposta 
normativa d’acord amb la legislació o el ROM, de ma-
nera que en un termini màxim de tres mesos es pugui 
sotmetre a la consideració del Ple.

e) Si es tracta de l’apartat f) de l’art..., l’alcalde o alcal-
dessa o el President o Presidenta de la institució perti-
nent ha de dur a terme la celebració de la consulta en 
el termini màxim de 6 mesos. Si la consulta s’ha de fer 
per via referèndum, s’haurà de complir amb la regula-
ció de la legislació vigent.

2. Quan les iniciatives es refereixen a matèries que han 
de ser objecte d’acord del Ple, un membre de la Comis-
sió Promotora té dret a explicar la proposta en la Co-
missió Informativa corresponent i en la sessió del Ple 
convocada per aprovar-la, durant un termini no supe-
rior als 15 minuts i amb anterioritat a les intervencions 
dels grups municipals.

3. En les iniciatives per promoure normatives munici-
pals de l’apartat e) de l’art..., la Comissió promotora 
podrà participar amb veu però sense vot en els dife-
rents tràmits i moments del seu debat de manera ho-
mologable a un grup polític i pot retirar la seva pro-
posta abans de la seva votació al Ple, si considera que 
el contingut final del text proposat ha estat modificat 
substancialment durant la seva tramitació.

Capítol setè. Els consells municipals

Secció primera. Els Consells municipals sectorials o 
territorials

Article. Els Consells Municipals sectorials o territorials

1. Tenen naturalesa administrativa i son creats per 
consultar de forma regular a la ciutadania en relació 
a les actuacions municipals. La iniciativa per crear-los 
pot ser institucional o a proposta ciutadana, seguint 
els tràmits indicats en aquesta llei i en les normes le-
gals d’aplicació

2. Son d’abast territorial quan les seves funcions estan 
relacionades amb el conjunt del poble o ciutat o a una 
part concreta i delimitada del municipi. Són d’abast 
sectorial quan les seves funcions estan relacionades 
amb un determinat àmbit funcional de l’actuació pú-
blica municipal o de la comarca o respecte a algun 
equipament públic del municipi.

3. Les aportacions dels Consells es realitzen mitjan-
çant el debat, contrast d’opinions i arguments entre els 
seus membres i poden ser:

a) Propostes, quan es suggereix una determinada ac-
tuació pública

b) Modificacions o objeccions sobre alguna actuació 
pública ja elaborada

c) Informes o dictàmens sobre projectes sotmesos a 
consulta

Article. Creació i regulació

1. La seva creació ha de ser acordada pel Ple munici-
pal, determinant la seva composició i la regulació del 
seu funcionament.

2. Qualsevol modificació de la composició o regulació 
del mateix, es pot fer a proposta d’1/3 dels membres del 
Consell i previ acord de la majoria absoluta dels seus 
membres

3. El Ple municipal ha d’acordar la pertinença o no 
de la seva modificació, havent de motivar la seva de-
cisió en cas de denegació. Contra aquesta denegació, 
qualsevol persona interessada pot presentar reclama-
ció davant del Consell de Consultes i Participació Ciu-
tadana en un termini màxim de cinc dies des de la no-
tificació.

4. Resten exclosos de l’aplicació de les disposicions 
d’aquest apartat aquells Consells quina composició i 
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funcions vingui determinada per una disposició legal o 
reglamentària, estatal o autonòmica.

Article. Composició

1. La composició dels consells s’ha de basar en criteris 
de pluralitat i diversitat i igualtat de gènere.

2. En poden formar part persones físiques i jurídiques, 
qui intervindran mitjançant els o les representants no-
menats pels seus òrgans de direcció.

Article. Funcions

1. Els Consells Municipals tenen, com a mínim, les se-
güents funcions:

a) Debatre els plans, programes i actuacions concretes 
del seu àmbit sotmeses a consideració per part de l’ad-
ministració i fer les seves aportacions.

b) Proposar la realització d’actuacions concretes en el 
seu àmbit

c) Recomanar la utilització dels canals de consulta re-
gulats en aquesta llei sobre algunes de les matèries sot-
meses a la seva consideració

d) Emetre informes o dictàmens sobre els procediments 
que les normes sectorials o l’acord de creació conside-
rin preceptius per a la seva incorporació a l’expedient 
administratiu corresponent. Quan l’actuació adminis-
trativa no accepti l’informe o dictamen haurà de moti-
var la seva resolució

Article. Regulació funcionament

El reglament corresponent a cada consell municipal 
concretarà el seu funcionament. En tot cas, haurà de 
contemplar com a mínim: àmbit i objecte d’actuació, 
quòrum mínim per constitució sessions, forma de pren-
dre els acords, drets i deures dels membres, tipologia 
de les persones físiques o jurídiques que poden en po-
den formar part, nombre mínima de sessions que mai 
podrà ser inferior a dues per any i la dissolució

Secció segona. El Consell de Ciutat

Article. El Consell de Ciutat

Els municipis amb una població superior a 20.000 ha-
bitants estan obligats a constituir el Consell de Ciu-
tat com a òrgan global de participació, de consulta i 
assessorament i emissió d’informes que té per objec-
tiu debatre i valorar les grans línies estratègiques i els 
afers principals del poble o la ciutat, així mateix, li-
derar els processos de reflexió, coordinació i consens 
amb la resta de consells sectorials i de territori, si n’hi 
ha, a l’entorn dels interessos que afecten la qualitat de 
vida dels ciutadans i dels ciutadanes.

Article. Creació i regulació

L’ajuntament, en l’acord de creació d’aquest òrgan que 
serà per majoria absoluta dels membres del ple, fixarà 
el número màxim d’integrants i la seva composició en 

funció de la representació efectiva existent al municipi 
i establirà el Reglament de funcionament.

Article. Composició

1. Els membres del Consell de Poble o de Ciutat són: 

a) L’alcalde o alcaldessa

b) Representants de cada grup municipal o organitza-
ció política amb representació a l’ajuntament. 

c) Representants de cadascun dels Consells de Partici-
pació Sectorial o Territorial que no podrà ser membre 
de la Corporació. 

d) Representants de les organitzacions professionals, 
econòmiques i empresarials, sindicals que mantinguin 
vinculació amb el municipi

e) Representant de la FAV i representant de les entitats 
veinals no federades.

f) Representants, de les associacions inscrites al Fitxer 
Municipal d’entitats, escollit per les mateixes entitats 
mitjançant el procediment que es determini. 

g) Representant de les entitats del tercer sector.

h) Persones d’especial rellevància ciutadana, repre-
sentatives dels àmbits econòmic, cultural, ambiental, 
urbanístic…, designades a proposta de l’alcalde o al-
caldessa, escoltats els grups municipals i aprovats pel 
Ple municipal amb el vot favorable de 2/3. 

2. Podran assistir, amb veu però sense vot, qualsevol 
regidor o regidora i el personal tècnic convocat per 
l’alcalde o alcaldessa, en funció dels assumptes a trac-
tar, i representants de les administracions públiques 
amb competència a l’àmbit territorial del municipi, 
com són ara ensenyament, sanitat, seguretat ciutada-
na, habitatge, planificació territorial, justícia... 

3. Els membres del Consell de Ciutat s’han de nomenar 
per acord del Ple municipal.

Article. Període mandat

El Consell de Ciutat haurà de ser renovat cada quatre 
anys en la seva meitat. Aquelles persones que osten-
tin la representació per càrrec públic tindran condici-
onada la seva vigència a la temporalitat del seu càrrec 
d’electe públic. 

Article. Presidència i vicepresidència del consell

La presidència l’ostentarà l’alcalde o alcaldessa i la 
vicepresidència o vicepresidències serà escollida en la 
primera sessió del Consell de Ciutat que es faci a l’ini-
ci del mandat corporatiu entre les persones que en són 
membres i no són representants de l’ajuntament ni de 
qualsevol altra administració pública. 

Article. Funcions

1. Les funcions principals són: assistir els poders pú-
blics municipals i implicar de la millor manera possi-
ble el conjunt d’agents institucionals i individuals de la 
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ciutat o poble en l’activitat municipal per tal de poten-
ciar la màxima participació en la definició i seguiment 
del futur.

2. A títol orientatiu se senyalen específicament les fun-
cions següents: 

a) Assessorar l’Ajuntament en la definició de les grans 
línies de la política i gestió municipal i generar con-
sens ciutadà en temes d’interès general. 

b) Conèixer i debatre el pla d’actuació municipal, els 
projectes estratègics, els grans projectes urbans i de 
desenvolupament social i econòmic de la ciutat. 

c) Conèixer els criteris principals del pressupost muni-
cipal i fer el seguiment dels principals programes d’ac-
tuació municipal, les ordenances i altres disposicions 
de caràcter general. 

d) Actuar com a garant de la participació dels diferents 
interlocutors socials en l’anàlisi i les propostes sobre 
assumptes de caràcter social i econòmic. 

e) Promoure accions per al desenvolupament equili-
brat i sostenible, la cohesió social i la millora de la 
qualitat de vida de la ciutadania. 

f) Donar suport als consells sectorials i territorials que 
existeixin i conèixer-ne les conclusions, iniciatives i 
deliberacions. 

g) Proposar la realització d’estudis sobre temes d’in-
terès per al municipi i promoure el debat sobre els re-
sultats. 

h) Promoure la realització de processos participatius 
en temes concrets. 

i) Debatre altres temes que li siguin encomanats per 
l’alcalde o alcaldessa o pel j) Ple de l’Ajuntament o 
qualsevol Consell Municipal de participació.

Article. Sessions de plenari i regulació funcionament

1. El plenari ha de fer una sessió ordinària cada sis 
mesos, una al començament de cada semestre. Així 
mateix, pot fer sessions extraordinàries quan les con-
voqui el president o presidenta, per iniciativa pròpia o 
a sol·licitud d’una quarta part dels seus membres. En 
aquest darrer cas, la sol·licitud s’ha de fer per escrit 
raonat, signat personalment per tots els membres que 
la subscriguin. 

2. La dinàmica de les sessions i les convocatòries se-
ran acordades mitjançant reglament elaborat pel Con-
sell de Ciutat i aprovat pel Ple Municipal. 

3. Aquest mateix reglament podrà preveure la creació 
de grups de treball i comissions tècniques composats 
per responsables dels serveis públics del municipi que 
són competència municipal i d’altres administracions i 
per membres del propi consell. 

4. Caldrà preveure, especialment en el funcionament 
de les reunions, la utilització de metodologies que 

garanteixin el debat i la participació de tots els seus 
membres. 

Article. Informe anual

Cada any, el Consell de Ciutat debatrà i aprovarà un 
informe de les actuacions realitzades durant el període 
i en proposarà iniciatives per millorar-les. Aquest in-
forme serà tramés al Ple de l’Ajuntament i a informa-
ció pública mitjançant el portal de transparència i al-
tres suports de comunicació i d’informació ciutadana.

Secció tercera. El Consell de la Comunicació Local

Article [títol...]. Reglament, funcions i composició

1. El ple, l’assemblea d’electes o l’òrgan plenari cor-
responent han d’aprovar el reglament d’organització i 
funcionament del servei públic audiovisual local. Dins 
el marc que estableix la llei de comunicació audiovisu-
al de Catalunya, correspon a aquest reglament la de-
finició de les missions de servei públic dirigides a la 
satisfacció de les necessitats de la comunitat local i de 
la forma organitzativa, d’acord amb el que estableix la 
legislació de règim local, per mitjà de la qual s’ha de 
fer la gestió directa del servei.

2. El reglament d’organització i de funcionament del 
servei ha de garantir la representació adequada de tots 
els municipis si la gestió correspon a un ens de caràc-
ter associatiu.

3. En la gestió del servei públic de comunicació au-
diovisual d’àmbit local cal garantir, d’acord amb el 
contracte programa, la participació dels grups socials 
i polítics més representatius dins el territori correspo-
nent, i també de les entitats sense ànim de lucre del 
mateix territori, per mitjà de la seva integració en un 
consell de naturalesa consultiva i assessora, i d’acord 
amb el que estableixi el reglament d’organització i fun-
cionament.

Secció quarta. El Consell Assessor d’Urbanisme i Po-
lítica Territorial 

Article. Creació del Consell assessor d’urbanisme i po-
lítica territorial

L’ajuntament haurà d’aprovar el consell assessor 
d’urbanisme i política territorial com a òrgan local 
de participació; de caràcter informatiu, deliberatiu i 
propositiu, als efectes de garantir i fomentar els drets 
d’iniciativa d’informació i de participació de la ciuta-
dania en els processos urbanístics de planejament i de 
gestió.

Article. Reglament de funcionament i composició

El reglament de funcionament i la composició del ma-
teix, que ha d’aprovar el Ple de la corporació, es basa-
rà en el principi de representativitat, transparència i 
procediments oberts per als nomenaments i ha de tenir 
en compte la representativitat político-administrativa 
(de representació institucional i política), la represen-
tativitat socioeconòmica (en representació d’entitats i 
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agents del municipi) prioritàriament les d’interessos 
generals i la representativitat cívica i dels i les profes-
sionals (a títol individual entre la ciutadania i els i les 
professionals).

Article. Funcions

Entre d’altres les funcions tindran com a mínim:

a) Proposar mesures i actuacions per incloure-les en 
els Programes de participació ciutadana i fer el segui-
ment de la seva posada en pràctica.

b) Formular i plantejar criteris i alternatives d’orde-
nació.

c) Considerar les propostes del planejament per garan-
tir els objectius del desenvolupament urbanístic soste-
nible.

d) Opinar sobre les al·legacions presentades.

e) Estudiar, proposar i seguir les mesures i les actuaci-
ons a emprendre per fomentar la participació ciutada-
na en la tramitació de les figures de planejament deri-
vat i d’instruments de gestió.

f) Elaborar una memòria anual sobre l’urbanisme i la 
participació a la localitat.

e) donar lliure accés als membres del Consell als expe-
dients en curs i tancats i a la resta de la documentació 
urbanística.

126 Esmena núm. 126
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou títol.

Títol IX. Acció comunitària

Article. Acció comunitària

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per acció comuni-
tària les actuacions promogudes per l’ajuntament di-
rigides a la cohesió social i la lluita contra les desi-
gualtats, a enfortir la capacitat de les persones per ser 
subjectes actius de la vida col·lectiva i facilitar l’exerci-
ci dels seus drets polítics.

Article. Foment de l’associacionisme

1. L’ajuntament ha de promoure la xarxa associativa 
de la ciutat i les activitats comunitàries mitjançant di-
ferents programes de formació i suport, de conformitat 
amb les disponibilitats dels recursos municipals.

2. En la promoció de l’associacionisme, i en especial 
en quant als criteris per a atorgar a les associacions 
suports directes i subvencions, l’ajuntament valorarà, 
més enllà del propi fet associatiu, els projectes i pro-
grames d’activitats per als quals es demanen els ajuts.

3. El Registre Municipal d’Entitats és l’instrument que 
permet conèixer la realitat associativa del municipi i 

l’observatori idoni per articular els programes de su-
port municipal dirigits al seu enfortiment i consolida-
ció.

Article. Equipaments de proximitat

1. Els equipaments de proximitat son aquelles instal-
lacions municipals que l’ajuntament posa a disposició 
de la ciutadania amb una oferta variada de serveis es-
portius, culturals, educatius, formatius i socials

2. A més de l’oferta de serveis, aquests equipaments 
compleixen la funció de dinamització del territori i la 
comunitat i de suport a les activitats promogudes per 
les iniciatives ciutadanes i les organitzacions socials. 
L’ajuntament ha de publicar i difondre el mapa d’equi-
paments de la ciutat, les condicions d’utilització i la 
seva carta de serveis.

3. L’ajuntament ha de promoure la participació ciuta-
dana en el funcionament dels equipaments mitjançant 
consells específics, regulats a l’art..., o la producció o 
l’organització conjunta d’activitats.

127 Esmena núm. 127
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De la disposició addicional primera.

128 Esmena núm. 128
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Nova disposició addicional

El municipi de Vallirana (Baix Llobregat) resta incor-
porat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

129 Esmena núm. 129
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Nova disposició addicional

Creació de la comarca del Moianès i el Lluçanès

Ateses les característiques del Moianès i el Lluçanès, 
i els procediments iniciats per a la creació de noves 
comarques i l’existència de consorcis que han agrupat 
fina ara els municipis d’aquests territoris:

1. Es crea la comarca del Moianès integrada pels mu-
nicipis de Castellcir, Castellterçol, Granera, Sant 
Quirze Safaja ( fins ara pertanyents al Vallès Orien-
tal), Collsuspina (fins ara pertanyent a Osona), Cal-
ders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders i Santa Ma-
ria d’Oló ( fins ara pertanyents al Bages), amb capital 
a Moià. El Govern impulsarà la normativa necessària 
per fer efectiva la creació de la comarca i nomena-
rà una Comissió gestora integrada pels alcaldes i al-
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caldesses dels municipis de la comarca. Els Consells 
Comarcals del Bages, Osona i el Vallès Oriental i la 
Comissió Gestora del Moianès hauran d’establir els 
serveis assumits pel nou Consell Comarcal i els me-
canismes dels traspassos que se’n derivin. En cas de 
desacord els ficarà la Generalitat. El Consell Comar-
cal del Moianès començarà a funcionar a partir de les 
properes eleccions municipals.

2. Es crea la comarca del Lluçanès, integrada pels mu-
nicipis d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats 
de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu 
del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i 
Sobremunt ( fins ara pertanyents a la comarca d’Oso-
na), Sant Feliu Sasserra (fins ara pertanyent al Bages) i 
Santa Maria de Merlès (fins ara pertanyent al Bergue-
dà) amb capital a Prats de Lluçanès. El Govern impul-
sarà la normativa necessària per fer efectiva la creació 
de la comarca i nomenarà una Comissió Gestora inte-
grada pels alcaldes i alcaldesses dels municipis de la 
nova comarca. Els Consells comarcals d’Osona, el Ba-
ges i el Berguedà i la Comissió Gestora del Lluçanès 
hauran d’establir els serveis assumits pel nou Consell 
Comarcal i els mecanismes dels traspassos que se’n 
derivin. En cas de desacord els fixarà la Generalitat. 
El Consell Comarcal del Lluçanès començarà a fun-
cionar a partir de les properes eleccions municipals.

130 Esmena núm. 130
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Nova disposició addicional

Municipi de Medinyà

Es crea el municipi de Medinyà, fins ara dins el muni-
cipi de Sant Julià de Ramis (Gironès). El Govern arbi-
trarà les mesures necessàries per fer efectiva aquesta 
previsió abans de les eleccions municipals del 2015.

131 Esmena núm. 131

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Nova disposició addicional

Les comarques que així ho decideixin podran crear un 
o més Consell Territorial de representació política de 
parts del seu territori amb característiques comunes 
integrats pels alcaldes i alcaldesses d’aquestes Zones, 
amb capacitat d’elevar propostes del seu territori al 
Consell Comarcal. En el cas de la comarca del Baix 
Llobregat es crea el Consell Territorial de representa-
ció política del Baix Llobregat Nord integrada pels al-
caldes i alcaldesses dels municipis que no formen part 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: Martorell, Es-
parreguera, Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovi-
res, Abrera, Collbató i Castellví de Rosanes.

132 Esmena núm. 132
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tota la disposició que resta redactada de la següent 
manera:

Disposició transitòria primera

Primera. Modificacions comarcals derivades de l’exis-
tència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Les comarques que així ho decideixin podran crear un 
o més Consell Territorial de representació política de 
parts del seu territori amb característiques comunes 
integrats pels alcaldes i alcaldesses d’aquestes Zones, 
amb capacitat d’elevar propostes del seu territori al 
Consell Comarcal. En el cas de la comarca del Baix 
Llobregat es crea el Consell Territorial de representa-
ció política del Baix Llobregat Nord integrada pels al-
caldes i alcaldesses dels municipis que no formen part 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: Martorell, Es-
parreguera, Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovi-
res, Abrera, Collbató i Castellví de Rosanes.

133 Esmena núm. 133
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Disposició transitòria segona bis

Segona bis. Es constituirà en el termini de tres mesos 
des de la presa de possessió del President o Presidenta 
del Consell de Vegueria, una comissió de Descentra-
lització per articular les relacions interadministratives 
amb les comarques i les àrees metropolitanes de la de-
marcació veguerial i establir els criteris de descentra-
lització competencial d’acord amb aquesta llei. La co-
missió estarà integrada pel president o presidenta del 
Consell de Vegueria i pels presidents o presidentes dels 
consells comarcals i àrees metropolitanes de la demar-
cació de la Vegueria.

134 Esmena núm. 134
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Disposició transitòria segona ter

Segona ter. En el mateix període de temps es crearà 
una Comissió de Delimitació Competencial amb l’ob-
jectiu de clarificar funcions, simplificar procediments 
i agilitzar actuacions per aquelles comarques amb re-
lacions interadministratives amb més d’una vegueria, 
com és el cas de la comarca de la Cerdanya. Dita Co-
missió estarà formada pel President o Presidenta del 
Consell Comarcal i pels Presidents o Presidentes de 
les Vegueries.
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135 Esmena núm. 135
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De la disposició transitòria desena

Desena. Reglament de participació ciutadana

El reglament de participació ciutadana previst en l’ar-
ticle 106 s’haurà d’aprovar en el termini màxim de dos 
anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En el 
termini d’un any, els municipis que ja disposin de re-
glament de participació ciutadana l’hauran d’adaptar a 
allò que preveu aquesta Llei.

136 Esmena núm. 136
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Nova disposició transitòria

Els ajuntaments de més de 10.000 habitants estan obli-
gats a elaborar i aprovar la relació de llocs de treball 
en un termini de dos anys

Els ajuntaments de més de 20.000 habitants estan obli-
gats a elaborar i aprovar la relació de llocs de treball 
en un termini d’un any.

137 Esmena núm. 137
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’exposició de motius, que resta redactada de la se-
güent manera:

«1. La reforma del règim local a Catalunya és una 
qüestió pendent des de fa anys i ha esdevingut abso-
lutament necessària després de l’aprovació del nostre 
Estatut. L’objectiu principal d’aquesta llei és realit-
zar una reforma legislativa que contempli i reguli dins 
d’un sistema integrat les bases del règim jurídic dels 
governs locals catalans, en desenvolupament del marc 
general del Títol II capítol VIè i l’article 160 de l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya. Precisament l’Estatut 
de Catalunya ha introduït una reordenació del sistema 
de govern local existent fins aquest moment a Catalu-
nya. L’Estatut de Catalunya té una clara voluntat d’en-
fortir la posició dels governs locals per tal de millorar 
l’eficiència de les administracions públiques, promou-
re la participació ciutadana, evitar les duplicitats de 
funcions entre l’administració de la Generalitat i els 
governs locals i incrementar el benestar i la qualitat de 
vida de la ciutadania, independentment de la grandà-
ria del municipi des d’on es desenvolupen les polítiques 
públiques.

2. La llei de governs locals s’inspira en els principis 
que històricament el municipalisme català ha inte-
rioritzat, positivitzat i desenvolupat al llarg dels dar-

rers 35 anys de democràcia local. És necessari bas-
tir l’arquitectura institucional local dels principis de 
legalitat, de democràcia, d’autonomia local, de sub-
sidiarietat, de diferenciació, d’asimetria i flexibilitat 
institucional, d’igualtat en l’accés als serveis públics, 
d’equilibri territorial, de desenvolupament sostenible, 
de polítiques d’igualtat, de cooperació interterritorial

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desem-
bre, de racionalització i sostenibilitat de l’administra-
ció local no és incompatible amb la competència ex-
clusiva en matèria de règim local de Catalunya i de 
la garantia de l’autonomia local i de les competències 
reconegudes a l’Estatut.

Les bases es defineixen en la jurisprudència constitu-
cional sobre règim local com un mínim que condicio-
na la legislació autonòmica de desenvolupament, per 
exemple assenyalant matèries en què la normativa au-
tonòmica ha d’especificar i precisar funcions perquè 
les entitats locals disposin de competències pròpies 
que els permetin el impuls de polítiques diferenciades. 
Tot i la diferent regulació bàsica, la Generalitat dis-
posa i té autonomia per a maniobrar i per a delimitar 
l’abast de les competències locals. Per tant un dels ob-
jectius d’aquesta llei és l’enfortiment, definició i des-
plegament d’un nucli de competències pròpies que han 
d’esser exercides pels governs locals amb plena auto-
nomia. Les competències com a funcions sobre matèri-
es que garanteixen l’autonomia local amb concrecions 
sobre ordenació, gestió, control, disciplina, etc. sobre 
l’específica matèria o submatèria, permetent així, la 
desitjada exclusivitat de la competència que impedeix 
els solapaments i duplicitats interinstitucionals.

3. Catalunya estructura la seva organització territorial 
en municipis i vegueries. La vegueria és l’àmbit terri-
torial per a l’exercici del govern intermunicipal de co-
operació local i amb personalitat jurídica pròpia. La 
vegueria també esdevé l’àmbit de divisió territorial per 
a la descentralització dels serveis de la Generalitat de 
Catalunya, mentre l’àmbit supralocal per a la gestió de 
competències i serveis locals es constitueix per les co-
marques. També han de ser les administracions locals 
destinatàries de competències pròpies atribuïdes per 
les lleis sectorials quan es tracti d’atribucions que, per 
la seva naturalesa o característiques, sigui convenient 
atribuir-les a aquest nivell supramunicipal. Alhora, 
els altres ens com les àrees metropolitanes, les entitats 
municipals descentralitzades, els ens de base associa-
tiva municipal i altres estructures de cooperació es fo-
namenten en la voluntat de col·laboració i associació 
municipal. El règim especial de la ciutat de Barcelona 
tindrà el marc de singularitat i de protecció que preveu 
l’article 89 de l’Estatut de Catalunya.

L’Estatut reforça el concepte de municipi com a ens 
local bàsic de l’organització territorial de Catalunya, 
mitjançant el qual la comunitat participa en la gestió 
i desenvolupament de les polítiques públiques i esdevé 
element vertebrador de l’arquitectura institucional de 
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Catalunya, i amb capacitat per exercir les seves com-
petències amb autonomia. Per tant l’Estatut elabora 
un entramat positiu afavoridor i protector de l’autono-
mia local. Major nivell competencial, major autono-
mia política.

4. Pel que fa a les competències, l’article 84.1 de l’Es-
tatut garanteix als governs locals un nucli de compe-
tències pròpies que s’han d’exercir amb plena autono-
mia atenent la seva capacitat de gestió i els principis 
de subsidiarietat, diferenciació i suficiència financera. 
Des d’aquesta perspectiva, el principi de subsidiarie-
tat, implica un aprofundiment de la qualitat democràti-
ca, ja que facilita la participació activa de la comunitat 
en les decisions que afecten la gestió i el desenvolupa-
ment de les polítiques públiques. Un principi que s’ha 
de modular a partir d’altres principis com els d’eficà-
cia, igualtat dels ciutadans i ciutadanes en l’accés als 
serveis, o el d’equilibri territorial i de solidaritat.

La llei fixa els mecanismes de cooperació entre admi-
nistracions que flexibilitzen l’atribució o l’exercici de 
competències, reforçant les garanties pel que fa a l’àm-
bit material de la seva autonomia. La llei aposta per 
fórmules que permeten garantir l’exercici pels munici-
pis de les seves competències o que faciliten en tot cas 
la seva gestió comuna per mitjà de consells comarcals, 
de mancomunitats o altres ens públics constituïts per a 
la prestació de serveis públics.

5. La llei ordena al govern comarcal que passi a ser 
exercit directament i de forma comuna pels mateixos 
municipis, mitjançant la conversió del consell d’Alcal-
des i Alcaldesses en el principal òrgan representatiu 
de la comarca garantint la pluralitat i diversitat políti-
ca del seu àmbit territorial. La comarca esdevé un ens 
de gestió comuna de serveis municipals, i dirigit pels 
propis alcaldes i alcaldesses. El nombre de comarques 
de Catalunya no s’altera amb l’excepció de l’esmen-
tat article de la present llei. El futur desenvolupament 
d’aquesta Llei de governs locals sí derivarà, pel que fa 
a la comarca del Barcelonès, en la supressió del seu 
consell comarcal per a integrar-se en l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona.

Tanmateix, és evident que en l’àmbit municipal cal in-
troduir algunes fórmules que permetin que les altera-
cions del mapa municipal només es puguin fer a partir 
d’ara, si es verifica prèviament que els municipis te-
nen capacitat efectiva per exercir les seves competèn-
cies d’acord amb els principis que preveu aquesta llei. 
Entre altres mesures de reforma, això es tradueix en 
l’establiment de condicions per alterar el mapa muni-
cipal, especialment per a crear nous municipis, i en el 
foment i incentivació de processos d’agrupació i fusió, 
en aquest sentit la llei conté un mandat al Govern de la 
Generalitat d’elaborar un programa específic per apli-
car mesures de foment de fusions i agregacions muni-
cipals.

6. La llei enfront el mecanisme de tutela dels ens locals 
opta per reforçar els mecanismes de cooperació i coor-
dinació interadministratives, establint un marc precís 
de formules de cooperació, i simplificant tant els òr-
gans de coordinació fins ara existents com els instru-
ments de cooperació. 

7. La reordenació del sistema de competències que in-
tegren el govern local i de les relacions interadminis-
tratives es completa amb les adaptacions organitzati-
ves que se’n deriven i també amb altres determinacions 
legals que cal destacar per la seva importància i per la 
transcendència que tenen sobre els ciutadans.

En aquest sentit, cada cop són més grans les exigènci-
es que els ciutadans plantegen respecte de l’exercici de 
les funcions públiques i de la necessitat d’una major 
transparència, participació i possibilitat, en definitiva, 
de coneixement i de control dels motius que justifiquen 
les decisions públiques. Per aquesta raó, la llei reco-
neix als ciutadans i ciutadanes drets relacionats amb 
la bona administració, la transparència i l’accés a la 
informació pública, el govern obert i la participació 
ciutadana, que han de permetre una major implicació 
entre l’exercici del govern local i els ciutadans. La so-
cietat demana un paper més actiu en el disseny de les 
polítiques públiques i la democràcia representativa no 
és excloent ni contradictòria amb la introducció de vi-
es de participació. 

Des de la perspectiva interna, el reforçament del prin-
cipi democràtic també obliga a actualitzar i completar 
la regulació que afecta a l’estatut dels representants lo-
cals, especialment dels drets relacionats amb l’accés a 
la informació, la participació en els debats i l’exerci-
ci de les funcions d’impuls i control de l’acció del go-
vern local. Alhora es promou el rendiment de comptes 
i l’assumpció de responsabilitat davant els ciutadans i 
ciutadanes per part de les autoritats i càrrecs directius 
locals.

10. En tot cas, per raó de la matèria que regula, aques-
ta llei té la condició de llei de desenvolupament de l’Es-
tatut d’acord amb els articles 2.3 i 62.2 de l’Estatut.

Respecte el principi de suficiència financera, els arti-
cles 217, 218, 219, 220 i 221 de l’Estatut, es garantei-
xen als governs locals els recursos suficients per afron-
tar la prestació dels serveis de titularitat o la gestió 
d’aquells delegats o transferits. La llei de finances lo-
cals, expressada a l’article 220, i que s’aprovarà simul-
tàniament amb la present llei de governs locals, la que 
haurà de desplegar les previsions relatives a les finan-
ces locals.»

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis  Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA  Diputada GP ICV-EUiA 



27 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 345

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 115

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 71378)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, J. Lluís Salvadó 
i Tenesa, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 107 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a l’articulat del Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya (tram. 200-
00007/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 8.3

«L’aplicació del principi de suficiència financera a què 
es refereix l’article anterior ha de comportar, en els ca-
sos de delegació competencial, d’encàrrec de gestió i 
de dispensa de serveis, la transferència dels recursos 
suficients a l’ens responsable de la gestió, per tal de no 
comprometre la seva capacitat financera.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 13

«Els Consells Comarcals Les comarques complemen-
ten l’organització bàsica del govern local de Catalunya 
com a ens locals per a la gestió en comú de competèn-
cies i serveis municipals.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un apartat d a l’article 14

«Tenen també la condició d’ens locals de Catalunya: 

a) les àrees metropolitanes
b) les mancomunitats de municipis
c) les entitats municipals descentralitzades
d) els consorcis»

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 16.2

«Com a expressió de la potestat normativa els els mu-
nicipis, les ajuntaments i consells de vegueries i els 
Consells Comarcals les comarques tenen les potestats 
reglamentària i d’autoorganització per les quals orde-
nen amb autonomia els assumptes que afecten els inte-
ressos respectius, d’acord amb les lleis.»

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 20

«1. La Generalitat pot delegar en les comarques i ve-
gueries l’exercici de competències que per la seva na-
turalesa o característiques no requereixin el seu exer-
cici directe per part l’Administració de la Generalitat 
i no comportin l’exercici de potestats de planificació 
o coordinació que excedeixin de l’àmbit territorial de 
l’ens a què es delegui.

2. La Generalitat també pot delegar competències als 
municipis de més de 20.000 10.000 habitants o capi-
tals de comarca quan la naturalesa o les característi-
ques de l’activitat o servei ho permetin.

3. La delegació de competències ha de tenir com a fi-
nalitats apropar la gestió pública a la ciutadania, mi-
llorar l’eficàcia en la prestació dels serveis i simplificar 
les estructures administratives.

4. El règim jurídic de la delegació és el previst en 
aquesta Llei, en la legislació de règim local i en la le-
gislació de règim jurídic i procediment de les admi-
nistracions públiques. En qualsevol cas, la delegació 
no pot afectar la sostenibilitat financera de l’ens local 
i ha de garantir la suficiència financera de l’exercici de 
la competència.

5. Les vegueries poden delegar competències a les co-
marques i als municipis, sempre que es compleixin els 
requisits de l’apartat anterior.

6. Els municipis poden delegar a les comarques o a al-
tres ens locals l’exercici de les seves competències per 
a la seva gestió en comú amb altres municipis, d’acord 
amb el que preveu l’article següent.»

6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 21

«1. Els municipis poden gestionar en comú les seves 
competències per mitjà de la comarca o l’àrea metro-
politana o, excepcionalment, mitjançant mancomuni-
tats o consorcis.

2. La gestió comuna de competències en l’àmbit co-
marcal o metropolità es regeix pel que preveu aquesta 
Llei, per la legislació en matèria d’organització comar-
cal i, si s’escau, per les normes de creació de les àrees 
metropolitanes.

3. La gestió comuna en l’àmbit comarcal o la seva pre-
visió en el pla d’actuació comarcal exclou la gestió de 
la mateixa competència per una mancomunitat. L’atri-
bució de la competència a una àrea metropolitana tam-
bé exclou la gestió mancomunada.
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En el cas de mancomunitats ja constituïdes es podrà 
mantenir la prestació del servei per la mateixa man-
comunitat.

4. Els municipis que hagin cedit l’exercici de les seves 
competències en el marc d’alguna de les formes de ges-
tió comuna que es descriuen en aquesta Llei, no poden 
crear mancomunitats que tinguin per objecte la presta-
ció de serveis relacionats amb la competència o com-
petències cedides i tampoc no poden integrar-se en una 
mancomunitat ja existent amb el mateix objecte.

5. En tot cas, per crear una mancomunitat per a la pres-
tació de serveis locals, s’ha d’acreditar que no es poden 
dur a terme per la comarca o l’àrea metropolitana i que 
no es poden complir les mateixes finalitats mitjançant 
la formalització d’un conveni de col·laboració interad-
ministrativa.»

7 Esmena núm. 7
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 22

«1.Les competències dels ens locals poden ser exer-
cides excepcionalment de forma consorciada amb al-
tres administracions, organismes o entitats públiques, 
o amb entitats privades sense afany de lucre que tin-
guin finalitats d’interès públic concurrents amb la dels 
ens locals.

2. El règim jurídic dels consorcis és el previst en el ca-
pítol I del títol IV, en la legislació de règim local i en la 
legislació de règim jurídic i procediment de les admi-
nistracions públiques.

3. La creació de consorcis no pot tenir com a objecte 
activitats, obres o serveis gestionats en l’àmbit comar-
cal, previstos en el pla d’actuació comarcal o que afec-
tin competències atribuïdes a una àrea metropolitana.

4. Els municipis que hagin cedit l’exercici de les se-
ves competències en el marc d’alguna de les formes 
de gestió comuna que es descriuen en aquesta Llei, 
no poden crear consorcis que tinguin per objecte la 
prestació de serveis relacionats amb la competència o 
competències cedides i tampoc no poden integrar-se 
en un consorci ja existent amb el mateix objecte.

5. En tot cas, per crear un consorci per a la prestació de 
serveis locals, s’ha d’acreditar que no es poden complir 
les mateixes finalitats amb un cost inferior, mitjançant 
la concertació d’un conveni de col·laboració interadmi-
nistrativa.

6. Els consorcis que tenen com a objecte la coopera-
ció econòmica, tècnica i administrativa entre diverses 
administracions, es regeixen per les normes que regu-
len les relacions interadministratives. Tanmateix, en 
aquest cas també és aplicable el que preveuen els apar-
tats anteriors.»

8 Esmena núm. 8
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 26.1

«1. Sens perjudici dels altres requisits establerts legal-
ment, per crear nous municipis cal: 

a) que es tracti de nuclis de població territorialment di-
ferenciats i que hi hagi una franja classificada com a sòl 
no urbanitzable d’una amplada mínima de 5.000 me-
tres entre els nuclis més propers dels municipis resul-
tants.

a) que els municipis resultants del procés tinguin més 
de 10.000 5.000 habitants.

b) que el procés de creació de nous municipis comporti 
per als ciutadans una millora quant a la proximitat en 
l’accés als serveis i de participació en la presa de decisi-
ons i en la gestió de les polítiques públiques locals.»

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 27.1 p

p) la promoció de tot tipus d’activitats econòmiques, 
especialment les de caràcter comercial, artesanal i tu-
rística i el foment de l’ocupació i desenvolupament lo-
cal.

10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat f a l’article 30

«f) els municipis que són capitals de comarca, hauran 
de prestar els mateixos serveis mínims que els munici-
pis amb una població superior als 20.000 habitants.»

11 Esmena núm. 11

D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat g a l’article 30

«g) Els municipis que tinguin la consideració de muni-
cipis turístics, a part dels serveis que per la seva pobla-
ció els hi pertoqui, podran assumir els següents: 

Protecció civil, protecció del medi, tenint garantit el fi-
nançament del servei.»

12 Esmena núm. 12
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 31

1. Els serveis mínims obligatoris han de complir els es-
tàndards mínims de qualitat que s’estableixin per a tots 
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o cadascun d’ells, d’acord amb la seva naturalesa i els 
principis de sostenibilitat financera i eficiència.

2. És objecte de desenvolupament normatiu la fixació 
dels estàndards de qualitat dels serveis mínims obli-
gatoris, així com els criteris i la metodologia d’avalua-
ció dels serveis, d’acord amb els requisits establerts en 
la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, amb respecte al principi de diferenciació i 
amb aplicació dels factors de correcció que correspon-
guin a la realitat socioeconòmica del món local a Ca-
talunya.

3. Els municipis han de participar, mitjançant les orga-
nitzacions associatives més representatives, en el pro-
cés de fixació i actualització dels estàndards, així com 
en la definició dels criteris i de la metodologia d’avalu-
ació.»

13 Esmena núm. 13
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 32

1. Quan la prestació dels serveis mínims obligatoris 
pels mateixos municipis no permeti assolir els estàn-
dards de qualitat o no superi els criteris d’avaluació es-
tablerts, la seva gestió es podrà atribuir a la comarca o, 
si s’escau, a l’àrea metropolitana, o a la vegueria, amb 
audiència del municipi afectat.

2. La prestació comarcal, metropolitana o veguerial 
dels serveis ha de comportar l’atribució a la comarca, 
a l’àrea metropolitana o a la vegueria de les potestats 
i funcions relatives a aquells, per tal de gestionar-los.

3. És objecte de desenvolupament normatiu el proce-
diment per a l’establiment de la prestació comarcal, 
metropolitana o veguerial dels serveis mínims obliga-
toris, el qual ha d’incloure, necessàriament, l’audiència 
del municipi afectat. Aquesta regulació també ha d’in-
cloure els criteris i la forma per determinar l’ens local 
supramunicipal que s’ha de fer càrrec de la prestació. 
L’acord corresponent ha d’incorporar el traspàs de mit-
jans materials i personals i dels recursos econòmics 
corresponents.

4. El municipi i la comarca, àrea metropolitana o ve-
gueria han d’acordar els termes del traspàs. Si no hi 
ha acord, la Generalitat decidirà, en virtut del que es-
tableixi la normativa de desenvolupament prevista en 
l’apartat anterior.

5. La comarca, l’àrea metropolitana o la vegueria han 
de prestar els serveis mínims mitjançant una de les fór-
mules de gestió previstes en la legislació de règim lo-
cal.»

14 Esmena núm. 14
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 33

1. La prestació dels serveis mínims obligatoris en els 
supòsits previstos en l’article 32, ha de correspondre 
preferentment a la comarca o, en el seu cas, a l’àrea me-
tropolitana, llevat dels casos que la garantia de compli-
ment dels estàndards de qualitat o dels principis d’efi-
ciència i sostenibilitat financera justifiquin l’atribució a 
la vegueria.

2. L’atribució de la gestió a la vegueria no exclou la de-
legació a la comarca o, si s’escau, a l’àrea metropoli-
tana, sempre que es compleixi el que preveu l’apartat 
anterior.»

15 Esmena núm. 15
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 34

1. Els municipis poden recuperar la gestió dels seus ser-
veis mínims obligatoris si acrediten que poden com-
plir els estàndards mínims de qualitat, sempre que hagi 
transcorregut com a mínim un període de quatre anys 
des de l’inici de la prestació del servei per part de l’ens 
supramunicipal. L’acord municipal que sol·liciti la re-
versió ha de ser adoptat pel ple per la majoria absoluta 
del nombre legal dels seus membres.

2. El procediment i les condicions de la reversió es de-
terminaran en la normativa de desenvolupament a què 
es refereix l’article 32.3 d’aquesta Llei.

16 Esmena núm. 16
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 35.2

«2. En cas que s’autoritzi la dispensa, s’aplica el que 
disposa l’article 33 55 d’aquesta Llei.»

17 Esmena núm. 17
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 35.2

«2. En qualsevol moment el municipi que havia dema-
nat la dispensa de prestar serveis obligatoris podrà re-
cuperar la possibilitat de prestar aquests serveis.»
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18 Esmena núm. 18
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat 2 de l’article 36

«2. En cap cas es poden delegar competències als mu-
nicipis que no arribin als estàndards de qualitat per 
prestar els seus serveis mínims de competència muni-
cipal, d’acord amb el que preveu la legislació de règim 
local i aquesta Llei.»

19 Esmena núm. 19
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 37

1. Els municipis han de sotmetre a avaluació el con-
junt dels seus serveis per determinar el compliment 
dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, la racionalitat i no duplicitat d’actuacions i 
suficiència financera.

2. L’avaluació conjunta dels serveis té com a finalitats: 

a) determinar la conveniència de mantenir o supri-
mir els serveis que no són de compliment obligatori 
d’acord amb les lleis.

b) determinar l’oportunitat de la gestió en comú dels 
serveis de caràcter obligatori per mitjà d’alguna de les 
fórmules previstes en aquesta Llei.

c) proporcionar als municipis els criteris de millora o 
reorganització dels serveis.

3. És objecte de desenvolupament normatiu l’establi-
ment dels criteris, la periodicitat, el procediment i els 
organismes que han d’intervenir en l’avaluació i les vi-
es per fer públics els resultats.»

20 Esmena núm. 20
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 38

1. L’avaluació conjunta dels serveis s’ha de realitzar pe-
riòdicament cada quatre anys, durant els dotze mesos 
posteriors a la constitució dels ajuntaments, un cop ce-
lebrades les eleccions municipals.

2. L’avaluació a què es refereix l’apartat anterior té la 
condició de mínima i no exclou l’establiment per l’ajun-
tament d’una periodicitat menor..»

21 Esmena núm. 21

De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 41.1

1. Les concentracions de població que dins d’un mu-
nicipi constitueixin nuclis separats i que comptin, com 

a màxim, amb 10.000 habitants, es poden constituir en 
entitats municipals descentralitzades, per iniciativa de: 

a) dues terceres parts dels veïns majors d’edat del nucli 
que representin almenys el seixanta per cent del darrer 
cens electoral.

b) de l’ajuntament corresponent.

Aquestes entitats tenen caràcter territorial i gaudeixen 
de personalitat jurídica pròpia i de plena autonomia en 
l’àmbit de les seves competències per al govern i l’ad-
ministració del nucli de població

22 Esmena núm. 22
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 41.4

«4. L’acord municipal per a la seva constitució s’ha 
d’adoptar amb el vot favorable de dues terceres parts 
dels membres del ple de l’ajuntament. Aquest acord ha 
de determinar les competències que ha d’assumir l’en-
titat i el sistema de participació en els ingressos i el 
repartiment dels béns i els drets de l’ajuntament. Ai-
xí mateix, la seva aprovació comporta la determinació 
dels límits territorials dins els quals l’entitat ha d’exer-
cir les seves competències. L’ajuntament podrà dele-
gar a l’entitat municipal descentralitzada altres com-
petències amb el corresponent finançament.»

23 Esmena núm. 23
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 41.5

«5. L’acord s’ha d’exposar al públic per un termini de 
trenta seixanta dies mitjançant anunci al butlletí ofi-
cial corresponent i a la seu electrònica del municipi 
afectat, i ha de donar participació i audiència a la resta 
d’habitants del terme municipal.»

24 Esmena núm. 24
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un apartat 7 a l’article 41

«7. Cada quatre anys es podrà revisar el contingut 
competencial i econòmic a instància d’una de les dues 
parts.» 

25 Esmena núm. 25
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 42

1. El govern i administració autònoma de l’entitat mu-
nicipal descentralitzada corresponen a un òrgan uni-
personal de caràcter executiu, que rep la denominació 
de president o presidenta a l’Alcalde-President o a la 
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junta de veïns en funció de les competències que tin-
guin atribuïdes.

2. L’òrgan col·legiat de control adopta la denominació 
de junta de veïns i és format pels regidors-vocals i pre-
sidit per l’Alcalde-President.

3. Els regidors-vocals són escollits pels veïns de l’en-
titat municipal descentralitzada per sufragi universal, 
igual, lliure, directe i secret.

4. Poden funcionar en règim especial de consell obert 
les entitats municipals descentralitzades de menys de 
250 habitants que gaudeixen d’aprofitaments comu-
nals. La constitució en règim de consell obert reque-
reix la petició de la majoria de veïns, l’acord del ple de 
l’entitat i l’aprovació del Govern de la Generalitat. El 
consell obert és presidit per l’alcalde-president o pre-
sidenta de l’entitat municipal descentralitzada i en for-
men part tots els electors.»

26 Esmena núm. 26
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 43

1. En el territori de cada entitat municipal descentralit-
zada s’elegeix el nombre de regidors-vocals resultant 
d’aplicar l’escala següent: 

a) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de fins a 250 habitants: 3 regidors-vocals

b) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de 251 a 1.000 habitants: 5 regidors-vocals

c) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de 1.001 a 2.000 habitants: 7 9 regidors-vocals

d) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de més de 2.001 a 10.000 habitants: 9 11 regi-
dors-vocals

2. Els partits polítics, coalicions, federacions o agru-
pacions poden presentar candidatures en una llista 
com a màxim de tres suplents amb el següent número 
de candidats: 

a) tres noms en entitats municipals descentralitzades 
amb una població de fins a 250 habitants

b) cinc noms en entitats municipals descentralitzades 
amb una població de 251 a 1.000 habitants

c) set nou noms en entitats municipals descentralitza-
des amb una població de 1.001 a 2.000 habitants

d) nou onze noms en entitats municipals descentralit-
zades amb una població de més de 2.001 a 10.000 ha-
bitants

3. Cada elector ha d’escollir per una de les candida-
tures.

4. L’atribució dels electes en funció dels resultats de 
l’escrutini es realitza conforme a les regles següents: 

a) No es tenen en compte aquelles candidatures que no 
hagin obtingut, almenys, el 5 per 100 dels vots vàlids 
emesos en la circumscripció.

b) S’ordenen de major a menor, en una columna, les 
xifres de vots obtinguts per les restants candidatures.

c) Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada can-
didatura per 1, 2, 3, etcètera, fins a un nombre igual al 
d’electes corresponents a la circumscripció. Els electes 
s’atribueixen a les candidatures que obtinguin els quo-
cients majors, atenent a un ordre decreixent.

En cas de mort, incapacitat o renúncia d’un electe serà 
atribuït al candidat o, si s’escau, al suplent de la ma-
teixa llista a qui correspongui, atenent al seu ordre de 
col·locació.

5. En cas de vacant de l’alcalde-president o presidenta 
per renúncia, mort o incapacitat la substitució es fa-
rà d’acord amb el que determina el punt 5 de l’article 
43 bis 

3. Les llistes electorals han de ser obertes, hi ha de figu-
rar en un únic full totes les candidatures i ha de resultar 
escollit president el candidat més votat. Formen la junta 
de veïns els candidats que obtinguin un nombre de vots 
més elevat a continuació del president o presidenta, fins 
a completar el nombre total a elegir en funció de la po-
blació.

Cada elector ha de seleccionar els candidats als quals 
dóna el seu vot de la manera següent: 

a) en entitats municipals descentralitzades de 3 vocals 
es pot seleccionar fins a dos candidats.

b) en entitats municipals descentralitzades de 5 vocals 
es poden seleccionar fins a quatre candidats.

c) en entitats municipals descentralitzades de 7 vocals 
es poden seleccionar fins a sis candidats.

d) en entitats municipals descentralitzades de 9 vocals 
es poden seleccionar fins a vuit candidats.

4. En cas d’empat entre candidats seleccionats de la ma-
teixa candidatura, és elegit el candidat o candidats situ-
ats en un lloc més alt a la llista de la candidatura.

5. La presidència de l’entitat recau en el candidat amb 
més vots. En cas d’empat de candidats és escollit el que 
pertanyi a la candidatura que, en el seu conjunt, hagi 
obtingut més vots. Si no fos possible l’aplicació d’aquest 
criteri, l’empat es dirimeix per sorteig.

6. Per tenir la condició d’elegible cal ser veí en el terri-
tori de l’entitat municipal descentralitzada. Els candi-
dats no poden formar part de més d’una candidatura ni 
es poden presentar en el mateix moment a les eleccions 
municipals.

6. Les eleccions se celebren en la mateixa data que les 
eleccions municipals.
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8. En cas de vacant del president o presidenta per re-
núncia, mort o incapacitat el substitueix el següent vo-
cal més votat, i, en cas d’empat, se segueix el mateix 
procediment que per a l’elecció del president o presi-
denta.

9. En cas de renúncia, mort o incapacitat d’un vocal, 
l’escó s’atribueix al candidat següent més votat.»

27 Esmena núm. 27
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un article 44 bis 

«1. Les Entitats municipals descentralitzades es consti-
tueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la ce-
lebració de les eleccions, llevat que s’hagués presentat 
recurs contenciós electoral contra la proclamació dels 
electes, en el supòsit es constitueixen el quarantè dia 
posterior a les eleccions 

2. Amb aquesta finalitat, es constitueix una Mesa 
d’Edat integrada pels elegits de major i menor edat, 
presents en l’acte, actuant com a secretari el que ho 
sigui de l’entitat.

3. La Mesa comprova les credencials presentades, o 
acreditacions de la personalitat dels electes amb base 
a les certificacions que a l’Ajuntament hagués remès la 
Junta Electoral de Zona.

4. Realitzada l’operació anterior, la Mesa declararà 
constituïda l’entitat municipal descentralitzada si con-
corren la majoria absoluta dels electes. En cas con-
trari, se celebrarà sessió dos dies després, quedant 
constituïda l’entitat qualsevol que sigui el nombre de 
regidors-vocals presents.

5. En la mateixa sessió de constitució de l’entitat es 
procedeix a l’elecció d’Alcalde-President, d’acord amb 
el següent procediment: 

a) Poden ser candidats tots els regidors-vocals que en-
capçalin les seves corresponents llistes.

b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels 
regidors-vocals és proclamat Alcalde-President.

c) Si cap d’ells obté aquesta majoria és proclamat Al-
calde-president el regidor-vocal que encapçali la llista 
que hagi obtingut major nombre de vots populars en 
la corresponent entitat municipal descentralitzada. En 
cas d’empat es resoldrà per sorteig.

6. En tot allò no previst en aquest article i en l’ante-
rior, és d’aplicació el règim establert a les eleccions 
municipals, en la mesura en què sigui compatible amb 
les especificitats de les entitats municipals descentra-
litzades.»

28 Esmena núm. 28
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 44

«1 bis. Les Entitats Municipals Descentralitzades amb 
més de 2000 habitants, a part de les competències enu-
merades a l’apartat anterior, podran tenir les següents: 

a) La urbanització de carrers que comprèn el clave-
gueram, l’asfaltatge, l’enllumenat i l’arbrat.

c) Obres i serveis dins l’àmbit territorial, especialment 
el manteniment de les vies públiques, parcs i jardins.

d) En matèria tributària, la recaptació de la Taxa per 
entrada de vehicles, contribucions especials pel finan-
çament de les urbanitzacions i d’altres preus públics 
per la prestació de serveis.

e) activitats culturals 

f) Concessió de llicències d’obres majors i menors i el 
seu control a través dels expedients de disciplina ur-
banística.

g) Aprovació de Plans Especial de Millora Urbana 
(PEMU), que no es refereixin a equipaments.

h) Llicències d’obertura d’establiments comercials i 
despatxos professionals.

i) En matèria tributària, la recaptació de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres i les Plus Vàlues.

j) La gestió en matèria d’empadronaments i certificaci-
ons de residència

1 ter. Les Entitats Municipals Descentralitzades amb 
més de 5000 habitants, a part de les competències enu-
merades als apartats anteriors, podran tenir les se-
güents: 

a) Recollida i tractament de residus

b) Biblioteca municipal

2. L’entitat municipal descentralitzada participa en el 
procediment d’elaboració dels instruments de planeja-
ment urbanístic general i derivat que afectin exclusiva-
ment l’àmbit territorial de l’entitat mitjançant l’emissió 
d’informe en la fase prèvia a l’aprovació inicial.

3. L’Ajuntament pot delegar en l’entitat la interven-
ció en l’edificació i ús del sòl i del subsòl pel que fa a 
l’atorgament de llicències que afectin exclusivament el 
seu àmbit territorial.

4. Correspon a l’Alcalde-President representar l’enti-
tat, administrar-ne els interessos, executar els acords 
adoptats per la junta de veïns i les altres atribucions 
que corresponen a l’alcalde o alcaldessa, d’acord amb 
la legislació aplicable. Les atribucions i el règim de 
funcionament de la junta de veïns són els que corres-
ponen al ple, en l’àmbit de les seves competències.
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L’Alcalde-President podrà delegar competències en la 
resta de vocals de la junta de veïns creant-se una junta 
de govern entre aquells vocals que tinguin alguna com-
petència delegada.»

29 Esmena núm. 29
De modificació i supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 49

1. Només es podrà crear una comarca quan es com-
pleixin els requisits següents: 

a) que els límits territorials de la comarca siguin con-
tinus.

b) que els límits territorials de la nova comarca que-
din hauran de quedar compresos dins una mateixa 
vegueria.

c) que la creació de la nova comarca representi una 
millora econòmica i de qualitat en la prestació dels 
serveis municipals.

d) que la nova comarca i les altres comarques directa-
ment afectades pel procés, puguin garantir la sosteni-
bilitat financera i l’estabilitat pressupostària de l’exer-
cici de les seves competències.

e) que la nova comarca i les altres comarques directa-
ment afectades pel procés, puguin gestionar amb efici-
ència els serveis corresponents.

f) que la creació de la nova comarca no generi duplici-
tats administratives o elimina les existents.

g) que la nova comarca agrupi municipis que sumin un 
mínim de 15.000 habitants.

2. La creació de comarques resta subjecta, en tot cas, 
al compliment dels requisits de procediment establerts 
en la Llei d’organització comarcal.

3. La creació d’una comarca per fusió o agrupació de 
comarques ja existents no requereix la justificació del 
punt 1.g) d’aquest article.»

30 Esmena núm. 30
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat b de l’article 50

b) en el cas de Consells comarcals en els que part dels 
seus municipis són part d’una àrea metropolitana mo-
dificació de la comarca, s’ha d’iniciar pel Govern el 
procediment de modificació comarcal que preveu la 
Llei d’organització comarcal, que en aquest cas resol-
drà el mateix Govern per decret.

31 Esmena núm. 31

D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat 4 de l’article 53

«4. La comarca també pot gestionar els serveis mínims 
municipals que hagin estat assumits per la vegueria, 
quan aquesta li encarregui la gestió.»

32 Esmena núm. 32
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 54

«1. La gestió de serveis mínims obligatoris per part 
de la comarca, en els supòsits regulats a l’article 32 
d’aquesta Llei, pot afectar a tots o una part dels serveis 
mínims municipals.

2. La comarca també pot gestionar els serveis mínims 
municipals que hagin estat assumits per la vegueria, 
quan aquesta li encarregui la gestió.»

33 Esmena núm. 33
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 55

1. Sens perjudici del que disposa l’article 30 d’aquesta 
Llei, la comarca prestarà els serveis mínims de reco-
llida de residus, d’abastament domiciliari d’aigua po-
table, de neteja viària i de control d’aliments i begudes 
dels municipis, i en el seu cas de les entitats munici-
pals descentralitzades, de menys de 1.000 habitants 
quan aquestes li hagin delegat.

2. La comarca podrà també prestar altres serveis mí-
nims dels municipis que la integren, per delegació dels 
propis municipis.

3. La comarca ha d’establir els procediments necessa-
ris perquè els municipis afectats puguin participar en 
la presa de decisions sobre la gestió dels serveis per la 
comarca i en el seguiment d’aquesta gestió.

2. La comarca podrà també prestar altres serveis mí-
nims dels municipis que la integren, prèvia autoritza-
ció dels propis municipis.

3. La comarca ha d’establir els procediments necessa-
ris perquè els municipis afectats puguin participar en 
la presa de decisions sobre la gestió dels serveis per la 
comarca i en el seguiment d’aquesta gestió.»

34 Esmena núm. 34
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 56

1. El govern i l’administració de la comarca correspo-
nen al consell comarcal.
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2. Són òrgans del consell comarcal: 

a) el ple Consell d’Alcaldes i Alcaldesses
b) la presidència 
c) la Junta Permanent
d) la vicepresidència
f) la gerència
g) la comissió especial de comptes
h) els altres òrgans que determini el reglament orgànic

3. L’exercici de les funcions de fe pública, assessora-
ment legal preceptiu i control i fiscalització economi-
cofinancera interna del consell comarcal estarà reser-
vat al personal funcionari corresponent, d’acord amb 
la normativa sobre funció pública i amb la legislació 
de règim local.»

35 Esmena núm. 35
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 57

«El ple consell d’alcaldes i alcaldesses

1. El ple del consell comarcal, que podrà adoptar la de-
nominació de consell d’alcaldes i alcaldesses, està in-
tegrat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis que 
formen part de la comarca, podent aquest delegar la 
seva representació en algun membre electe de la junta 
de govern del seu municipi.

2. El ple adopta els seus acords per consens de tots els 
membres. Només quan no sigui possible, s’adoptaran 
els acords pel sistema de vot ponderat. Cada alcalde 
o alcaldessa disposa d’un vot, més els vots addicionals 
disposa d’un número de vots en funció de la població 
del municipi, d’acord amb l’escala següent: 

a) Fins a 2.000 habitants: 1 vot
b) de 2.000 a 5.000 habitants: un vot més 2 vots
c) de 5.001 a 10.000 habitants: dos vots més 3 vots
d) de 10.001 a 20.000 habitants: tres vots més 4 vots
e) de 20.001 a 50.000 habitants: quatre vots més 5 vots
f) de 50.001 en endavant: cinc vots més 6 vots

3. En cas d’empat decideix el president o presidenta 
amb vot de qualitat, tret que es tracti d’acords que re-
quereixin majoria absoluta per a la seva adopció.

4. Quan l’adopció d’acords es refereixi a serveis muni-
cipals, els alcaldes o alcaldesses dels ajuntaments que 
no participin d’aquest servei no tindran dret a vot.»

36 Esmena núm. 36
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 58

«Constitució del ple consell d’alcaldes i alcaldesses

El ple del consell comarcal consell d’alcaldes i alcal-
desses es constitueix en sessió pública el primer dia 
hàbil després de transcorreguts quinze dies naturals 

a comptar de l’endemà de la constitució dels ajunta-
ments, un cop celebrades les eleccions municipals.»

37 Esmena núm. 37
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 59

1. El president o presidenta és elegit en la sessió cons-
titutiva del ple del consell comarcal consell d’alcaldes i 
alcaldesses d’entre els seus membres.

2. Per ser elegit El president o presidenta, el candidat 
ha d’obtenir la majoria absoluta en la primera votació, 
o la majoria simple en la segona, d’acord amb el siste-
ma de vot previst en l’article 57.2. En cas d’empat se-
rà elegit l’alcalde o alcaldessa que tingui el suport del 
major nombre d’alcaldes o alcaldesses.

En cas que persisteixi l’empat serà escollit president 
aquell que representi més població d’entre tots aquells 
alcaldes que hagin optat per la seva candidatura com 
a president

3. El president o presidenta nomenarà fins a tres vi-
cepresidents/tes entre els membres del ple del ple del 
consell comarcal consell d’alcaldes i alcaldesses.»

38 Esmena núm. 38
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 60

Junta de govern Permanent

1. El president o presidenta podrà haurà de nomenar 
junta de govern una permananent, amb facultats exe-
cutives delegades per la presidència o el ple. La junta 
de govern permananent estarà integrada per un nombre 
d’alcaldes i alcaldesses que no podrà ser superior a set 
persones, inclòs el president o presidenta. La designa-
ció d’aquests membres es farà a proposta dels partits 
polítics, coalicions, federacions o agrupacions del ple 
en proporció al nombre de regidors i el resultat de les 
eleccions municipals.

1.El Consell d’alcaldes i alcaldesses, per una majoria 
de dues terceres parts, nomenarà una Junta perma-
nent d’entre els seus membres a proposta del president. 
Aquesta proposta haurà de tenir en compte els resul-
tats i la pluralitat política existent a la comarca.

2. També pot nomenar vicepresidents/tes i vocals de 
la junta permanent d’entre els membres del consell 
d’alcaldes alcaldes o alcaldesses de la comarca, fins al 
nombre màxim de tres vicepresidències i tres vocalies.

3. Els membres de la junta de govern permananent po-
den delegar el seu càrrec en un electe local.»
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39 Esmena núm. 39
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat d de l’article 65

«d) El foment de les polítiques d’acolliment d’immi-
grants conjuntament amb el municipi.»

40 Esmena núm. 40
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 67.3

«3. La delegació serà obligatòria quan la comarca tin-
gui capacitat per exercir les funcions o per gestionar els 
serveis, d’acord amb els estàndards mínims de qualitat 
i els principis de sostenibilitat financera i d’eficiència.»

41 Esmena núm. 41

De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 86

«1. Tot representant local té dret a accedir a aquella in-
formació que, segons les lleis, sigui pública i aquella al-
tra que sigui necessària per al desenvolupament de llurs 
funcions. La resolució denegatòria de la petició d’infor-
mació pels motius establerts en les lleis requerirà, en 
tot cas, l’informe preceptiu previ del secretari de l’ens 
local.

2. Quan les dades, informes o documents estiguin sub-
jectes a límits legals d’informació, s’haurà de permetre 
l’accés parcial als continguts no protegits.

1 Tots els membres de les corporacions locals tenen 
dret a obtenir de l’alcalde o alcaldessa o del president 
o presidenta, o de la comissió de govern, tots els ante-
cedents, les dades o les informacions que són en poder 
dels serveis de la corporació i són necessaris per al 
desenvolupament de llur funció.

2 Els serveis de la corporació han de facilitar directa-
ment informació en el mateix moment en que sigui sol-
licitada als membres de les corporacions quan: 

a) Exerceixin funcions delegades i la informació es re-
fereixi a assumptes propis de llur responsabilitat.

b) Es tracti d’assumptes inclosos en l’ordre del dia de 
les sessions dels òrgans col·legiats dels quals són mem-
bres.

c) Es tracti de l’accés a informació o documentació de la 
corporació local que sigui de lliure accés als ciutadans.

3 En els altres casos, la sol·licitud d’informació s’entén 
com a acceptada per silenci administratiu si no es dic-
ta resolució denegatòria en el termini de quatre dies a 
comptar de la data de presentació de la sol·licitud. En 
qualsevol cas, la resolució denegatòria s’ha de moti-
var, i només es pot fonamentar en els supòsits següents: 

a) Quan el coneixement o la difusió de la informació 
pugui vulnerar el dret constitucional a l’honor, la inti-
mitat personal o familiar o a la pròpia imatge.

b) Quan es tracti de matèries afectades per la legisla-
ció general sobre secrets oficials o per secret sumarial.

4 El que disposen els apartats anteriors s’entén sens 
perjudici de l’obligació de facilitar a tots els membres 
de la corporació la documentació íntegra de tots els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions 
dels òrgans col·legiats, des del mateix moment de la 
convocatòria. Quan es tracti d’un assumpte inclòs per 
declaració d’urgència, s’haurà de distribuir, com a mí-
nim, la documentació indispensable per poder tenir 
coneixement dels aspectes essencials de la qüestió sot-
mesa a debat.

5 Els membres de la corporació tenen dret a obte-
nir còpia de la documentació a la qual tenen accés. 
Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en 
el suport tècnic que permeti d’accedir a la informació 
requerida.

6 Els membres de la corporació han de respectar la 
confidencialitat de la informació a què tenen accés per 
raó del càrrec si el fet de publicar-ho pot perjudicar els 
interessos de l’ens local o de tercers.»

42 Esmena núm. 42
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 87

«Dret a rebre informació jurídica i tècnica

En les condicions que determina l’article anterior de-
termini el reglament orgànic, els representants locals 
tenen dret a rebre dels serveis de l’ens local, la infor-
mació jurídica i tècnica necessària per complir les se-
ves tasques.»

43 Esmena núm. 43
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat 1 de l’article 96

1. L’accés a la informació pública està limitat per la 
preservació dels drets i interessos públics o de terceres 
persones que, d’acord amb la llei, poden justificar la de-
negació de l’accés o la seva restricció. En qualsevol cas, 
l’exercici d’aquest dret s’haurà de dur a terme amb cri-
teris de racionalitat que no comprometin el funciona-
ment ordinari dels serveis administratius de l’ens local.
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44 Esmena núm. 44
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 101

«1. Els municipis amb una població superior a 5.000 
habitants poden han d’establir l’existència de l’òrgan 
unipersonal del síndic municipal de greuges i regu-
lar-ne l’estatut, si ho decideix el ple per majoria abso-
luta. Aquest càrrec serà honorífic i no retribuït.

2. El síndic/a municipal de greuges és escollit pel ple 
del municipi, a proposta de l’alcalde o alcaldessa des-
prés de les consultes prèvies als grups i les entitats ciu-
tadanes del municipi. Per a l’elecció, cal assolir una 
majoria absoluta. Per a l’elecció cal assolir una majo-
ria de tres cinquenes parts. En el cas de no assolir-se’n 
aquesta majoria, s’hauria de torna a començar el pro-
cediment d’elecció amb una nova candidatura.

3. El càrrec de síndic/a municipal de greuges té una 
durada de cinc anys, prorrogables per nous períodes 
de la mateixa durada per acord de la majoria prevista 
en l’apartat anterior.

4. El nomenament de Síndic/a municipal correspon a 
l’Alcalde/essa i determinarà el nivell de dedicació exi-
gible a la seva tasca i la retribució/compensació eco-
nòmica que pugui correspondre-li. També determinarà 
els recursos materials necessaris per un eficaç desen-
volupament de la seva funció així com els recursos per-
sonals, si escauen, dels quals en serà responsable. La 
dotació econòmica necessària per al funcionament de 
la sindicatura municipal es recollirà en els pressupos-
tos de l’Ajuntament.

5. El síndic/a municipal de greuges presentarà anual-
ment davant el ple municipal la memòria l’informe de 
les seves actuacions referides a l’any anterior.»

45 Esmena núm. 45
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 102

«1. El càrrec de síndic/a municipal és incompatible 
amb pertànyer a un partit polític; càrrec públic; fun-
cions directives en sindicats o associacions empresa-
rials; funcions administratives al servei del municipi, 
organismes públics municipals o empreses amb par-
ticipació municipal; qualsevol activitat professional, 
mercantil o laboral que comporti una relació contrac-
tual amb el municipi o conflicte d’interessos amb l’ad-
ministració municipal, i qualsevol altra activitat pú-
blica o privada que posi en qüestió la independència i 
objectivitat de la seva tasca.

2. El síndic/a municipal cessa per renúncia expressa; 
transcurs del temps pel qual fou elegit; mort; incapaci-
tat sobrevinguda; condemna ferma per delicte dolós, o 
negligència en l’exercici de les seves funcions.

3. El cessament per la negligència notòria en el com-
pliment dels deures inherents al càrrec només podrà 
ser acordat exigit pel ple municipal per una majoria 
de tres cinquenes parts si ho acorda la majoria absoluta 
dels regidors, en un debat específic al qual pot assistir 
i on el Síndic té dret a intervenir abans de la votació.»

46 Esmena núm. 46
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 103

«1. Els Síndics municipals, com a institucions amb in-
dependència i autonomia pròpies, col·laboraran amb el 
Síndic de Greuges de Catalunya d’acord amb el què 
preveu la llei que regula aquesta institució. A aquests 
efectes, podran subscriure convenis respectant sempre 
el principi de lleialtat Institucional.

2. Els síndics municipals podran donar trasllat de les 
queixes al Síndic de Greuges quan la seva naturalesa 
ho requereixi per raó de la seva competència.»

47 Esmena núm. 47
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 106

«1. Els municipis i les entitats municipals descentra-
litzades de més de 5.000 habitants i les vegueries han 
de disposar d’un reglament de participació ciutadana 
d’acord amb les disposicions que s’inclouen en aquest 
títol.

2. Els ens locals utilitzaran prioritàriament els seus 
portals de transparència per garantir l’efectivitat dels 
drets i facilitar la participació ciutadana.»

48 Esmena núm. 48
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 107

«1. Els veïns que tinguin la condició de ciutadans de 
Catalunya disposen d’un dret d’iniciativa popular per 
presentar propostes. Les propostes han de referir-se 
necessàriament a competències de l’Administració lo-
cal a la qual s’adrecen.

2. El dret d’iniciativa inclou, en tot cas, la proposta 
d’iniciatives normatives. El reglament de participació 
ha d’establir el nombre mínim de signatures de suport 
per a aquest tipus d’iniciativa.»
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49 Esmena núm. 49
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 109

Els veïns, tinguin o no la condició de ciutadans de Ca-
talunya, poden exercir davant els ens locals el dret de 
petició individual i col·lectiu, d’acord amb la llei orgà-
nica reguladora del dret de petició i el reglament de 
participació ciutadana.»

50 Esmena núm. 50
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A la disposició transitòria setena 

«Setena. Dissolució de consorcis

En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei s’hauran de dissoldre els consorcis que 
tinguin com a objecte activitats, obres, o serveis gesti-
onats en l’àmbit comarcal o previstos en el pla o plans 
d’actuació comarcal de la comarca o comarques de 
què formin part els municipis integrants del consorci.

El mateix termini de dissolució serà d’aplicació quan 
les causes indicades en el paràgraf anterior esdevin-
guin de forma sobrevinguda amb posterioritat a l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei.»

51 Esmena núm. 51

D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’una disposició transitòria onzena 

«Onzena. Desaparició de consells comarcals

En l’àmbit de consells comarcals que desapareguin to-
tal o parcialment, el govern de la Generalitat seguirà 
mantenint el desplegament dels seus serveis en aques-
tes demarcacions comarcals.

En virtut del principi de subsidiarietat, si la realitat 
social i territorial ho recomana, la supressió del con-
sell comarcal pot comportar la creació d’un òrgan des-
centralitzat dins de l’àrea metropolitana per a la gestió 
de matèries comunes de tota la comarca, que es po-
drà coordinar amb el consell comarcal amb la finalitat 
de garantir la integritat territorial en la prestació de 
les polítiques públiques de la seva competència.

52 Esmena núm. 52
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’una disposició transitòria dotzena 

«Dotzena. Àmbits territorials

Mentre no sigui vigent en la seva totalitat la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, el govern ha de te-
nir en compte subsidiàriament els vuit àmbits establerts 

en la llei per a la planificació i prestació dels seus ser-
veis, per tal que hi hagi una total correspondència.»

53 Esmena núm. 53
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’una disposició transitòria tretzena 

«Tretzena. Creació de comarques amb expedients ja 
iniciats

En els casos dels expedients de comarca tramitats i 
iniciats abans de l’entrada en vigor de la present llei, 
l’exercici de la iniciativa de modificació de demarca-
cions comarcals, inclòs la iniciativa de creació d’una 
nova comarca, se seguirà la tramitació conforma al 
que estableixen els capítols I i II del Títol II del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’organització comarcal.

En el supòsit que, a l’entrada en vigor de la present 
llei, s’hagués completat l’expedient d’iniciativa de mo-
dificació de demarcacions comarcals a què es refereix 
el punt anterior, el Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals, o organisme que el substitueixi, 
elevarà conjuntament amb aquesta proposta d’avant-
projecte de la Llei de Governs Locals de la Generalitat 
de Catalunya l’avantprojecte de llei corresponent, en 
el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor de la 
present llei. El Govern de la Generalitat de Catalunya 
presentarà, en el termini màxim de sis mesos des que 
rebi l’avantprojecte esmentat, el corresponent projecte 
de llei als òrgans competents del Parlament de Catalu-
nya per a la seva tramitació i, posterior, votació.»

54 Esmena núm. 54
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’una disposició transitòria catorzena 

«Catorzena. Municipi de Medinyà

Donades les especials circumstàncies històriques, so-
cials, econòmiques i geogràfiques prèvies, es crea el 
municipi de Medinyà (adscrit a la comarca del Giro-
nès) fins ara pertanyent al municipi de Sant Julia de 
Ramis. El Govern de la Generalitat de Catalunya de-
terminarà les condicions i terminis més adequats per a 
fer efectiva aquesta segregació.»

55 Esmena núm. 55
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’una disposició transitòria quinzena 

«Quinzena. Inclusió del municipi de Vallirana A l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona

Amb l’entrada en vigor de la present llei, el municipi 
de Vallirana (Baix Llobregat) restarà incorporat dins 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.»
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56 Esmena núm. 56
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De la disposició final quarta 

«Quarta. Constitució dels consells de vegueria

La constitució dels consells de vegueria es produi-
rà quan es compleixin les condicions previstes en la 
disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, de 3 
d’agost, de vegueries. En aquell moment, els consells 
de vegueria substituiran les diputacions provincials.

Mentre no es donin els condicions esmentades, les ac-
tuals diputacions passaran a denominar-se consell de 
vegueria.»

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Marc Sanglas i Alcantarilla J. Lluís Salvadó i Tenesa
Diputat GP ERC Portaveu adjunt GP ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 71382)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Manuel Reyes 
López, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 107 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 200-00007/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou paràgraf de l’article 1,

«Aquesta Llei té per objecte regular el sistema de go-
vern local de Catalunya, les competències locals i les 
seves diferents modalitats d’exercici, sens perjudici a 
allò establert a la normativa local bàsica, així com les 
relacions que es poden establir [...].»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1, de l’article 2,

«1. El principi d’autonomia local garanteix als ens lo-
cals territorials el dret i la capacitat efectiva per orde-
nar i gestionar les seves competències en el marc de la 
llei, sota la seva responsabilitat i en benefici dels seus 
habitants, d’acord amb la Constitució espanyola[...].»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2, de l’article 2,

«2. Aquest dret ha de ser exercit per òrgans de govern 
representatius, elegits per sufragi lliure, secret, igual, 
directe i universal. Aquest règim representatiu s’aplica 
als municipis i a les entitats municipals descentralitza-
des.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1, de l’article 3,

«1. L’atribució de competències locals per les lleis han 
d’anar acompanyades de la dotació de recursos sufici-
ents per tal de garantir que l’ens local [...] sostenibilitat 
financera i en compliment del principi de suficiència 
financera.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2, de l’article 3,

«2. El principi d’estabilitat pressupostària i sostenibili-
tat financera també es s’ha de garantir quan s’apliquin 
fórmules d’exercici competencial comunes en l’àmbit 
supramunicipal, d’acord amb el que preveu aquesta 
Llei.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1, de l’article 4,

«1. D’acord amb el principi de diferenciació els ens 
locals de Catalunya podran assumir competències di-
ferents de les pròpies i de les atorgades per delegació 
quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del 
conjunt de la hisenda municipal, d’acord amb els re-
queriments de la legislació d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera i no s’incorreixi en un supòsit 
d’execució simultània del mateix servei públic amb al-
tra administració pública.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2, de l’article 4,

«2. L’aplicació del principi de diferenciació pot com-
portar un reconeixement asimètric de competències 
pròpies entre els municipis.»
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8 Esmena núm. 8
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5

«[...] a les administracions més properes als ciutadans, 
llevat que la naturalesa de les tasques que cal exercir 
o necessitats d’eficàcia o d’economia en justifiquin la 
prestació per part d’un ens local supramunicipal o per 
l’Administració de la Generalitat.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 7. Cooperació i flexibilitat en l’exercici de com-
petències

1. Llevat que la llei o la legislació bàsica de l’Estat in-
diqui el contrari, l’ens local titular d’una competència 
pròpia podrà exercir-la per mitjà de les formes de ges-
tió comuna o per mitjà d’un ens supramunicipal, en els 
termes que preveu la legislació.

2. L’aplicació d’una d’aquestes fórmules ha d’estar 
subjecte a les tècniques de direcció i control d’opor-
tunitat i eficiència, i podrà esdevenir obligatòria quan 
per motius d’estabilitat pressupostària o sostenibilitat 
financera ho exigeixi.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 9. Delegació

El principi de delegació implica la transmissió de no-
ves atribucions a les administracions destinatàries, per 
la qual cosa s’incrementen les possibilitats d’actuació 
respecte de les seves àrees d’actuació. Aquesta delega-
ció ha de comportar l’exercici de la competència, però 
no la transmissió de la seva titularitat.»

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1, de l’article 10,

«1. Els ens locals han d’apropar les decisions als ciuta-
dans, mitjançant l’obertura de vies per a la participació; 
han d’ajustar la seva actuació als principis [...].»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2, de l’article 10,

«2. Els ens locals han de fomentar i promoure la par-
ticipació de la ciutadania en l’elaboració de les polí-
tiques públiques i en la gestió dels assumptes de la 
seva competència, per mitjà dels procediments parti-

cipatius que preveu aquesta Llei, els que puguin esta-
blir mitjançant les seves pròpies normes, i altres lleis 
de participació ciutadana. També compliran amb les 
obligacions derivades dels drets relatius a la transpa-
rència, l’accés a la informació pública i el bon govern, 
establerts en aquesta Llei i en la legislació aplicable a 
totes les administracions públiques.»

13 Esmena núm. 13
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 11. Reforçament de la democràcia interna

1. Els ens locals han d’adoptar les mesures organitza-
tives, de funcionament, d’accés a la informació i de 
transparència, que siguin necessàries per permetre el 
millor exercici dels drets dels representants locals, es-
pecialment pel que fa al control i l’impuls de l’actuació 
dels òrgans executius locals.

2. Aquestes mesures no poden restringir ni limitar di-
rectament o indirectament el contingut dels drets reco-
neguts per aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurí-
dic.»

14 Esmena núm. 14
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 12. Organització bàsica del govern local 

Catalunya estructura la seva organització bàsica en 
municipis i vegueries. El municipi n’és l’ens local bàsic.»

15 Esmena núm. 15
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 13

«Les comarques complementen l’organització bàsica 
del govern local de Catalunya com a ens locals per a la 
gestió en comú de competències i serveis municipals.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1, de l’article 15,

«1. Els ens locals de Catalunya es regeixen per la legis-
lació bàsica de l’Estat, per aquesta Llei i per la legis-
lació d’organització territorial i de règim local, [...].»

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1, de l’article 16,

«1. La potestat normativa és una manifestació de l’au-
tonomia pròpia dels ens locals i s’exerceix sobre les 
seves competències pròpies i sota la seva responsabili-
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tat, d’acord amb els principis de legalitat, competència 
i jerarquia.»

18 Esmena núm. 18
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3, de l’article 16,

«[...] d’acord amb les lleis.

3. Mitjançant normes de caràcter reglamentari regu-
len les matèries de competència local i els altres àmbits 
sobre els quals es projecta la seva autonomia, d’acord 
amb les lleis i les normes d’organització i funcionament 
respectives.

4. Les entitats municipals [...].»

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1, de l’article 17,

«Article 17. Principis generals

1. En els termes que disposa l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, i d’acord amb les bases del règim local de 
l’Estat, els governs locals catalans tenen competènci-
es [...].»

20 Esmena núm. 20
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2, de l’article 17,

«2. L’atribució de competències als municipis i a les ve-
gueries es regeix pel que estableixen les lleis, d’acord 
amb els principis enumerats en el títol I d’aquesta Llei. 
Els ens locals han d’exercir [...].»

21 Esmena núm. 21

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3, de l’article 17,

«[...] recursos financers necessaris i s’hauran de pre-
veure tècniques de direcció i control d’oportunitat i efi-
ciència.»

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1, de l’article 18,

«1. Són competències pròpies dels ens locals les atri-
buïdes per la llei i les bases del règim local dictades 
per l’Estat. Aquestes competències [...].»

23 Esmena núm. 23
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2, de l’article 18,

«2. Poden ser titulars de competències pròpies els mu-
nicipis i les vegueries en els termes previstos en el títol 
II d’aquesta Llei. També ho poden ser les àrees metro-
politanes en els termes establerts per la llei de creació 
respectiva.»

24 Esmena núm. 24
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1, de l’article 19,

«1. Els ens locals, d’acord amb el que disposa l’apar-
tat 4, de l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, re-
guladora de les bases del règim local, podran exercir 
competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes 
per delegació. Per poder exercir aquestes competènci-
es s’hauran de complir els requisits exigits per la legis-
lació local bàsica.»

25 Esmena núm. 25
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 20

«1. La Generalitat pot delegar en els ens locals l’exer-
cici de competències que per la seva naturalesa o ca-
racterístiques no requereixin el seu exercici directe per 
part l’Administració de la Generalitat i no comportin 
l’exercici de potestats de planificació o coordinació 
que excedeixin de l’àmbit territorial de l’ens a què es 
delegui.

2. La Generalitat podrà delegar competències als mu-
nicipis de més de 20.000 habitants quan la naturalesa 
o les característiques de l’activitat o servei ho perme-
tin.

3. La delegació de competències ha de tenir com a fi-
nalitats apropar la gestió pública a la ciutadania, mi-
llorar l’eficàcia en la prestació dels serveis i simplificar 
les estructures administratives.

4. El règim jurídic de la delegació és el previst en 
aquesta Llei, en la legislació de règim local i en la le-
gislació de règim jurídic i procediment de les admi-
nistracions públiques. En qualsevol cas, la delegació 
no pot afectar la sostenibilitat financera de l’ens local 
i ha de garantir la suficiència financera de l’exercici de 
la competència.

5. Les vegueries poden delegar competències a les co-
marques i als municipis, sempre que es compleixin els 
requisits de l’apartat anterior.

6. Els municipis poden delegar a les comarques l’exer-
cici de les seves competències per a la seva gestió en 
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comú amb altres municipis, d’acord amb el que preveu 
l’article següent.»

26 Esmena núm. 26
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3, de l’article 20, 

«3. La delegació de competències ha de tenir com a 
finalitats apropar la gestió pública a la ciutadania, mi-
llorar l’eficàcia en la prestació dels serveis i simplifi-
car les estructures administratives, així com millorar 
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a suprimir 
duplicitats administratives i fer-se d’acord amb la le-
gislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi-
nancera.»

27 Esmena núm. 27
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 3 bis, de l’article 20,

«3 bis. En qualsevol cas, la delegació haurà d’anar 
acompanyada del corresponent finançament, per el 
que serà necessària l’existència de dotació pressupos-
tària adequada i suficient en els pressupostos de l’ad-
ministració delegant per a cada exercici pressupostari. 
La delegació serà nul·la sense l’exigida dotació eco-
nòmica.»

28 Esmena núm. 28
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 25. Requisits mínims per a l’alteració dels ter-
mes municipals

1. Per a qualsevol alteració dels termes municipals cal 
justificar en el procediment administratiu que aques-
ta alteració no contravé el principi d’estabilitat pres-
supostària i sostenibilitat financera en l’exercici de les 
serves competències i permet exercir les seves compe-
tències de manera eficient.

2. L’alteració dels termes municipals en cap cas poden 
implicar la modificació dels límits provincials.

3. A més del que preveu el primer aparat d’aquest article, 
per dur a terme l’alteració dels termes municipals s’ha 
d’estar a allò que preveu l’article 13 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local.»

29 Esmena núm. 29
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1, de l’article 26,

«1. Sens perjudici dels altres requisits establerts per la 
legislació local bàsica de l’Estat, per crear nous muni-
cipis cal: 

[...]»

30 Esmena núm. 30
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1, de l’article 27,

«1. Els municipis tenen competències pròpies, d’acord 
amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya i les bases del 
règim local dictades per l’Estat i en els termes que de-
terminin les lleis, [...].»

31 Esmena núm. 31

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 28

«1. Les lleis sectorials reguladores de les matèries a 
què es refereixen els apartats 1 i 2 de l’article anteri-
or, han de determinar les potestats i funcions adminis-
tratives que corresponen als municipis en relació amb 
l’àmbit material que es tracti, d’acord amb els princi-
pis a què es refereix els apartats següents.»

32 Esmena núm. 32
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De nous apartats de l’article 28,

«[...] següent.

2. Les lleis atributives de competències pròpies als mu-
nicipis necessiten el contingut i l’abast concret de les 
potestats i les funcions que corresponen als municipis 
en relació amb l’àmbit material de què es tracti.

3. En tot cas, les lleis han de diferenciar amb claredat 
les competències municipals respecte de les que, dins 
el mateix àmbit material regulat, corresponguin a al-
tres administracions públiques.

4. Les lleis han d’anar acompanyades d’una memòria 
econòmica que reflecteixi l’impacte sobre els recursos 
financers de les administracions públiques afectades 
i el compliment dels principis assenyalats en el títol I 
d’aquesta Llei i en especial dels principis d’estabilitat, 
sostenibilitat financera e eficiència del servei o l’activi-
tat. La llei ha de preveure els recursos necessaris per 
garantir la suficiència financera dels ens locals sense 
que això pugui comportar, en cap cas, una major des-
pesa de les administracions públiques.

5. Per últim, la llei determinarà la competència muni-
cipal pròpia de que es tracti, garantint que no es pro-
dueix una atribució simultània de la mateixa compe-
tència a una altra administració pública.»
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33 Esmena núm. 33
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot l’article 29,

«Article 29. Condicions del reconeixement legal de les 
competències pròpies

1. Les lleis atributives de competències pròpies als mu-
nicipis necessiten el contingut i l’abast concret de les 
potestats i les funcions que corresponen als municipis 
en relació amb l’àmbit material de què es tracti.

2. En tot cas, les lleis han de diferenciar amb claredat 
les competències municipals respecte de les que, dins 
el mateix àmbit material regulat, corresponguin a altres 
administracions públiques.

3. Les memòries dels projectes de llei que atribuei-
xin competències pròpies als municipis han d’acredi-
tar el compliment dels principis assenyalats en el títol I 
d’aquesta Llei per tal de garantir la prestació adequada 
de l’activitat o del servei. Quan s’escaigui, s’haurà de 
preveure la forma per dotar als municipis dels recursos 
complementaris que siguin necessaris.»

34 Esmena núm. 34
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra a, de l’apartat 1, de l’article 30,

«a) en tots els municipis: l’enllumenat públic, cementi-
ri, recollida de residus, neteja viària, abastiment domi-
ciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis 
de població i pavimentació.»

35 Esmena núm. 35
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra b, de l’apartat 1, de l’article 30,

«b) en els municipis amb una població superior als 
5.000 habitants, a més: parc públic i biblioteca pública 
i tractament de residus.»

36 Esmena núm. 36
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra c, de l’apartat 1, de l’article 30,

«c) en els municipis amb una població superior als 
20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i 
informació de situacions de necessitat social i la aten-
ció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social, prevenció i extinció d’incendis i instal·lacions 
esportives d’ús públic.»

37 Esmena núm. 37
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra d, de l’apartat 1, de l’article 30,

«d) en els municipis amb una població superior als 
30.000 habitants, a més: el servei de lectura pública de 
forma descentralitzada, d’acord amb el mapa de lectura 
pública.»

38 Esmena núm. 38
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot l’article 31

«Article 31. Estàndards de qualitat

1. Els serveis mínims obligatoris han de complir els es-
tàndards mínims de qualitat que s’estableixin per a tots 
o cadascun d’ells, d’acord amb la seva naturalesa i els 
principis de sostenibilitat financera i eficiència.

2. És objecte de desenvolupament normatiu la fixació 
dels estàndards de qualitat dels serveis mínims obli-
gatoris, així com els criteris i la metodologia d’avalua-
ció dels serveis, d’acord amb els requisits establerts en 
la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, amb respecte al principi de diferenciació i 
amb aplicació dels factors de correcció que correspon-
guin a la realitat socioeconòmica del món local a Ca-
talunya.

3. Els municipis han de participar, mitjançant les orga-
nitzacions associatives més representatives, en el pro-
cés de fixació i actualització dels estàndards, així com 
en la definició dels criteris i de la metodologia d’avalu-
ació.»

39 Esmena núm. 39
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot l’article 32,

«Article 32. Prestació dels serveis mínims obligatoris

1. Quan la prestació dels serveis mínims obligatoris 
pels mateixos municipis no permeti assolir els estàn-
dards de qualitat o no superi els criteris d’avaluació es-
tablerts, la seva gestió es podrà atribuir a la comarca o, 
si s’escau, a l’àrea metropolitana, o a la vegueria, amb 
audiència del municipi afectat.

2. La prestació comarcal, metropolitana o veguerial 
dels serveis ha de comportar l’atribució a la comarca, 
a l’àrea metropolitana o a la vegueria de les potestats 
i funcions relatives a aquells, per tal de gestionar-los.

3. És objecte de desenvolupament normatiu el proce-
diment per a l’establiment de la prestació comarcal, 
metropolitana o veguerial dels serveis mínims obliga-
toris, el qual ha d’incloure, necessàriament, l’audiència 
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del municipi afectat. Aquesta regulació també ha d’in-
cloure els criteris i la forma per determinar l’ens local 
supramunicipal que s’ha de fer càrrec de la prestació. 
L’acord corresponent ha d’incorporar el traspàs de mit-
jans materials i personals i dels recursos econòmics 
corresponents.

4. El municipi i la comarca, àrea metropolitana o ve-
gueria han d’acordar els termes del traspàs. Si no hi 
ha acord, la Generalitat decidirà, en virtut del que es-
tableixi la normativa de desenvolupament prevista en 
l’apartat anterior.

5. La comarca, l’àrea metropolitana o la vegueria han 
de prestar els serveis mínims mitjançant una de les fór-
mules de gestió previstes en la legislació de règim lo-
cal.»

40 Esmena núm. 40
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot l’article 33,

«Article 33. Criteri general 

1. La prestació dels serveis mínims obligatoris en els 
supòsits previstos en l’article 32, ha de correspondre 
preferentment a la comarca o, en el seu cas, a l’àrea me-
tropolitana, llevat dels casos que la garantia de compli-
ment dels estàndards de qualitat o dels principis d’efi-
ciència i sostenibilitat financera justifiquin l’atribució a 
la vegueria.

2. L’atribució de la gestió a la vegueria no exclou la de-
legació a la comarca o, si s’escau, a l’àrea metropoli-
tana, sempre que es compleixi el que preveu l’apartat 
anterior.»

41 Esmena núm. 41

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot l’article 34,

«Article 34. Reversió de la prestació comarcal o vegue-
rial dels serveis

1. Els municipis poden recuperar la gestió dels seus ser-
veis mínims obligatoris si acrediten que poden com-
plir els estàndards mínims de qualitat, sempre que hagi 
transcorregut com a mínim un període de quatre anys 
des de l’inici de la prestació del servei per part de l’ens 
supramunicipal. L’acord municipal que sol·liciti la re-
versió ha de ser adoptat pel ple per la majoria absoluta 
del nombre legal dels seus membres.

2. El procediment i les condicions de la reversió es de-
terminaran en la normativa de desenvolupament a què 
es refereix l’article 32.3 d’aquesta Llei.»

42 Esmena núm. 42
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2, de l’article 35,

«2. En cas que s’autoritzi la dispensa, l’establiment o 
la prestació del servei mínim obligatori podrà ser as-
sumida per un ens supramunicipal d’acord amb la le-
gislació local.»

43 Esmena núm. 43
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 36. Competències delegades als municipis

1. La Generalitat i les vegueries pot delegar competèn-
cies als municipis d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 20.

2. En cap cas es poden delegar competències als muni-
cipis que no arribin als estàndards de qualitat per pres-
tar els seus serveis mínims de competència municipal, 
d’acord amb el que preveu la legislació de règim local 
i aquesta Llei.»

44 Esmena núm. 44
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1, de l’article 44,

«a) la vigilància dels béns d’ús públic i dels comunals.

b) la conservació i l’administració del seu patrimoni, 
inclòs el forestal, i la regulació de l’aprofitament dels 
seus béns comunals.

c) l’enllumenat públic i la neteja viària.

d) l’execució d’obres i la prestació de serveis de com-
petència municipal d’interès exclusiu de l’entitat, quan 
no són a càrrec del municipi respectiu o de la comarca.

e) l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en 
el seu àmbit.

f) la conservació i el manteniment dels parcs i els jar-
dins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit.

g) les activitats i equipaments socials, culturals, edu-
catius i esportius dins l’àmbit territorial de l’entitat 
municipal descentralitzada.

h) l’atorgament de llicències d’obres que no requerei-
xin projecte tècnic, d’acord amb la legislació urbanís-
tica.

i) l’atorgament de llicències d’ocupació de la via públi-
ca i del domini públic en general.

j) la promoció econòmica i turística.

k) la concessió de guals i entrades de vehicles a través 
de les voreres.
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l) Les noves numeracions i canvis de nom o numeració 
de carrers i altres espais públics.

m) L’ordenació de mercats i fires.

n) Els agermanaments, el protocol i l’atorgament d’ho-
nors i distincions.

o) la funció de policia sobre solars i sobre façanes o 
edificacions en mal estat.»

45 Esmena núm. 45
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3, de l’article 44,

«3. L’Ajuntament pot delegar en l’entitat la interven-
ció en l’edificació i ús del sòl i del subsòl pel que fa a 
l’atorgament de llicències que afectin exclusivament el 
seu àmbit territorial. Així com altres competències de 
mutu acord.»

46 Esmena núm. 46
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou article 44 bis,

«Article 44 bis. Participació de les entitats municipals 
descentralitzades en els assumptes municipals.

L’ajuntament del municipi promourà la intervenció 
de l’entitat municipal descentralitzada en els assump-
tes municipals que, sense ésser competència d’aques-
ta, afectin directament i específica als seus interessos, 
permetent-li expressar el seu posicionament. A tal fi, 
l’ajuntament facilitarà l’accés dels membres del ple de 
l’entitat als procediments i instruments de planificació, 
programació i gestió d’obres i serveis que els afectin 
directament i específica.

Les juntes de veïns de les entitats municipals descen-
tralitzades podran proposar al corresponent òrgan de 
l’ajuntament o dels seus ens instrumentals les decisi-
ons i actuacions de competència municipal que consi-
derin d’interès per a la seva entitat.»

47 Esmena núm. 47
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2, de l’article 45,

«2. En el cas de la lletra a), la iniciativa de la supressió 
de l’entitat ha de ser ratificada per la junta de veïns de 
l’entitat municipal descentralitzada per majoria abso-
luta, a fi d’elevar-la al Govern de la Generalitat perquè 
l’aprovi, si s’escau.»

48 Esmena núm. 48
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 3, de l’article 48,

«[...] nova comarca.

3. En qualsevol cas, les modificacions de les demarca-
cions comarcals hauran de garantir la sostenibilitat fi-
nancera i l’estabilitat pressupostària i els principis que 
informen aquesta llei i la legislació local bàsica.»

49 Esmena núm. 49
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 49

«[...] 15.000 habitants.

2. La creació de comarques resta subjecta, en tot cas, 
al compliment d’aquests requisits i als requisits de pro-
cediment establerts en la Llei d’organització comarcal.

3. La creació d’una comarca per fusió o agrupació de 
comarques ja existents no requereix la justificació del 
punt 1.g) d’aquest article.»

50 Esmena núm. 50
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot l’article 51,

«Article 51. Adaptació de les comarques a la divisió ve-
guerial

1. La divisió comarcal s’ha d’adaptar a les demarcaci-
ons veguerials de Catalunya previstes per la legislació 
sobre organització veguerial, de manera que cada co-
marca ha de formar part íntegrament d’una vegueria.

2. El que preveu l’apartat anterior no exclou la possi-
bilitat de col·laboració entre comarques d’una vegueria 
amb altres comarques limítrofes d’una altra vegueria, 
ni entre comarques i vegueries limítrofes, d’acord amb 
el que preveu aquesta Llei.»

51 Esmena núm. 51

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3, de l’article 52,

«3. Aquestes funcions s’exerceixen coordinadament 
amb les que tenen atribuïdes les vegueries en aquests 
mateixos àmbits.»
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52 Esmena núm. 52
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 4, de l’article 53,

«[...] les regles generals previstes per a la delegació en 
aquesta Llei, la legislació local bàsica i la legislació 
aplicable.

4. La gestió comuna de competències en tot cas ha de 
tenir en compte la sostenibilitat financera i estabilitat 
pressupostària, així com la no duplicitat de competèn-
cies amb altres administracions públiques.»

53 Esmena núm. 53
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 54. Prestació comarcal de serveis mínims 
obligatoris dels municipis

1. La gestió de serveis mínims obligatoris per part de la 
comarca, en els supòsits regulats a l’article 32 d’aquesta 
Llei, pot afectar a tots o una part dels serveis mínims 
municipals.

2. La comarca també pot gestionar els serveis mínims 
municipals que hagin estat assumits per la vegueria, 
quan aquesta li encarregui la gestió.»

54 Esmena núm. 54
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 55. Gestió de serveis municipals

1. Sens perjudici del que disposa les bases del règim 
local dictades per l’Estat i l’article 30 d’aquesta Llei, 
la comarca podrà els serveis mínims de recollida de 
residus, d’abastament domiciliari d’aigua potable, de 
neteja viària dels municipis, i en el seu cas de les enti-
tats municipals descentralitzades, de menys de 1.000 
habitants.

2. La comarca [...].»

55 Esmena núm. 55
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 56. Òrgans del consell comarcal

1. Són òrgans del consell comarcal: 

a) El ple.
b) La presidència.
c) El consell d’alcaldes.
d) La comissió especial de comptes.

2. El gerent del consell comarcal, que exerceix les fun-
cions executives que li encomana aquesta Llei, integra 
també l’organització comarcal.

3. L’exercici de les funcions de fe pública, assessora-
ment legal preceptiu i control i fiscalització economi-
cofinancera interna del consell comarcal estarà reser-
vat al personal funcionari corresponent, d’acord amb 
la normativa sobre funció pública i amb la legislació 
de règim local.

4. El consell comarcal no podrà complementar aques-
ta organització amb altres òrgans, tret de les comissi-
ons d’estudi, d’informe o de consulta que es regulen 
a l’article 18 d’aquest text legal, ni podrà acordar-se 
la creació de grups comarcals. Tanmateix, el consell 
comarcal no podrà dotar-se de llocs de treball de per-
sonal eventual o d’alts càrrecs, llevat les referències al 
gerent que es fan en aquesta llei.»

56 Esmena núm. 56
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot l’article 57,

«Article 57. El ple

1. El ple del consell comarcal, que podrà adoptar la de-
nominació de consell d’alcaldes i alcaldesses, està inte-
grat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis que for-
men part de la comarca.

2. El ple adopta els seus acords per consens de tots els 
membres. Només quan no sigui possible, s’adoptaran 
els acords pel sistema de vot ponderat. Cada alcalde o 
alcaldessa disposa d’un vot, més els vots addicionals en 
funció de la població del municipi, d’acord amb l’esca-
la següent: 

a) de 2.000 a 5.000 habitants: un vot més
b) de 5.001 a 10.000 habitants: dos vots més
c) de 10.001 a 20.000 habitants: tres vots més
d) de 20.001 a 50.000 habitants: quatre vots més
e) de 50.001 en endavant: cinc vots més

3. En cas d’empat decideix el president o presidenta 
amb vot de qualitat, tret que es tracti d’acords que re-
quereixin majoria absoluta per a la seva adopció.

4. Quan l’adopció d’acords es refereixi a serveis muni-
cipals, els alcaldes o alcaldesses dels ajuntaments que 
no participin d’aquest servei no tindran dret a vot.»

57 Esmena núm. 57
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 59. La presidència

1. El president té les atribucions següents: 

a) Representar el consell comarcal.

b) Convocar i presidir les sessions del ple i les dels al-
tres òrgans col·legiats.

c) Supervisar les obres comarcals i els serveis de l’ad-
ministració de la comarca.
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d) Exercir la direcció superior del personal.

e) Exercir accions judicials i administratives en cas 
d’urgència.

f) Ordenar la publicació dels acords del consell co-
marcal.

g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sem-
pre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos or-
dinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del lí-
mit general aplicable al procediment negociat.

h) Les altres que li atribueixen les lleis o les que ex-
pressament li delega el ple del consell.

2. El president ha de nomenar, entre els consellers co-
marcals els que l’han de substituir per ordre de nome-
nament en cas de vacant, absència o impediment, i als 
quals pot delegar l’exercici de les seves atribucions.»

58 Esmena núm. 58
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou article 59 bis,

«Article 59 bis. Fórmula electoral

1. El nombre de membres del consell comarcal es de-
termina en funció dels residents de la comarca, d’acord 
amb l’escala següent: 

Fins a 50.000 residents: 5.
De 50.001 a 100.000: 7.
De 100.001 a 500.000: 9.
De 500.001 en endavant: 11.

2. Un cop constituïts tots els ajuntaments de la comar-
ca, la junta electoral competent ha de procedir d’im-
mediat a sumar separadament el nombre de regidors i 
de vots obtinguts en la comarca en les eleccions muni-
cipals per cada partit, coalició, federació i agrupació 
d’electors, d’acord amb les llistes respectives, sempre 
que hagin obtingut el tres per cent o més de vots en la 
comarca.

3. Pel que fa al còmput de vots que estableix l’apar-
tat 2, en els municipis de menys de 250 habitants el 
nombre de vots a tenir en compte per cada candidatura 
s’obté dividint la suma dels vots obtinguts per cadas-
cun dels seus components entre el nombre de candi-
dats que formaven la llista corresponent fins a un mà-
xim de quatre. Es corregeixen per defecte les fraccions 
resultants.

4. En el cas de les entitats municipals descentralitza-
des, pel que fa al còmput de regidors i vots que esta-
bleix l’apartat 2, no s’hi han de comptar el seu presi-
dent, els seus vocals ni els vots emesos per a l’elecció 
del seu president.

5. A l’efecte d’assignar els llocs del consell comarcal 
respectiu, les agrupacions d’electors que es presenten 
a les eleccions municipals només es poden associar 

quan ho han comunicat per escrit a la junta electoral 
prèviament a la celebració de les eleccions municipals.

6. La junta ha d’assignar a cada un dels partits, de les 
coalicions, de les federacions i de les agrupacions el 
nombre de llocs que els corresponen, d’acord amb les 
regles següents: 

a) Es calcula el percentatge de regidors que correspon 
a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el 
total de regidors de tots els ajuntaments de la comarca.

b) Es calcula el percentatge de vots que correspon a 
cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el 
total de vots emesos en la comarca.

c) Es multipliquen els percentatges de la lletra a) per 
1/3 i els de la lletra b) per 2/3 i se sumen els resultats.

d) S’ordenen en columna els partits, les coalicions, les 
federacions i les agrupacions, de més gran a més pe-
tit, d’acord amb el percentatge compost definit per la 
lletra c).

e) Es divideix el percentatge compost de cada partit, 
coalició, federació i agrupació per un, dos, tres o més, 
fins al nombre igual al de llocs corresponents al con-
sell comarcal, i es forma un quadre anàleg de l’article 
163.1 de la Llei orgànica del règim electoral general. 
Els llocs s’atribueixen a les llistes a les quals, segons 
el quadre, corresponen els quocients majors i es proce-
deix a l’atribució per ordre decreixent d’aquests.

f) Si en la relació de quocients, en coincideixen dos de 
llistes diferents, la vacant s’atribueix a la llista que tin-
gui el percentatge compost més alt. Si hi ha dues llis-
tes amb el mateix percentatge, el primer empat es resol 
adjudicant el lloc a la llista que ha obtingut més vots a 
la comarca, i els successius, alternativament.»

59 Esmena núm. 59
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou article 59 ter,

«Article 24. Durada del mandat, incompatibilitats i rè-
gim de prestació de serveis

1. La durada del mandat dels membres del consell co-
marcal coincideix amb la de les corporacions muni-
cipals. Un cop finalitzat el mandat, els membres del 
consell comarcal continuen en funcions únicament per 
a l’administració ordinària fins a la presa de posses-
sió de llurs successors. En cap cas no poden adoptar 
acords per als quals és legalment necessària una ma-
joria qualificada.

2. La pèrdua de la condició de regidor determina tam-
bé la pèrdua de la condició de membre del consell co-
marcal.

3. Les causes d’inelegibilitat són les que estableixen els 
articles 6 i 202 de la Llei orgànica del règim electoral 
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general i, si s’escau, les establertes per la Llei electoral 
de Catalunya. Les

causes d’incompatibilitat són les que estableix la Llei 
orgànica del règim electoral general per als diputats 
provincials, sens perjudici del que estableix la Llei 
electoral de Catalunya.

4. Els membres del Consell Comarcal no podran exer-
cir les seves funcions a règim de dedicació exclusiva ni 
parcial, i tindran dret a percebre retribució per l’as-
sistència efectiva a les sessions del ple i als òrgans col-
legiats per un import màxim fitxat per decret del Go-
vern de la Generalitat.»

60 Esmena núm. 60
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot l’article 60,

«Article 60. Junta de govern

1. El president o presidenta podrà nomenar junta de 
govern, amb facultats executives delegades per la pre-
sidència o el ple. La junta de govern estarà integrada 
per un nombre d’alcaldes i alcaldesses que no podrà ser 
superior a set persones, inclòs el president o presiden-
ta. La designació d’aquests membres es farà a proposta 
dels partits polítics, coalicions, federacions o agrupaci-
ons en proporció al nombre de regidors i el resultat de 
les eleccions municipals.

2. També pot nomenar vicepresidents/tes i vocals de la 
junta d’entre els alcaldes o alcaldesses de la comarca, 
fins al nombre màxim de tres vicepresidències i tres vo-
calies.

3. Els membres de la junta de govern poden delegar el 
seu càrrec en un electe local.»

61 Esmena núm. 61

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 62

«1. Les funcions del ple del consell, de la presidència, 
de la vicepresidència i de la gerència, són les que deter-
mina la legislació sobre organització comarcal.

2. Les atribucions de la junta de govern i dels altres 
òrgans complementaris són les que determina el regla-
ment orgànic del consell comarcal.»

62 Esmena núm. 62
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 64. La vegueria

La vegueria és la divisió territorial adoptada per la 
Generalitat per a l’organització territorial dels seus 
serveis.»

63 Esmena núm. 63
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 65. Competències pròpies

1. Les vegueries tenen competències pròpies en els ter-
mes que determinin les lleis i, en tot cas, sobre les ma-
tèries següents: 

a) La coordinació dels serveis municipals entre ells per 
garantir la prestació integral i adequada dels serveis en 
tota la demarcació veguerial.

b) L’assistència i la cooperació jurídica, econòmi-
ca i tècnica als municipis, especialment als que tenen 
menys capacitat econòmica i de gestió, seguint criteris 
d’equilibri territorial.

c) El foment dels interessos propis de la vegueria.

d) El foment de les polítiques d’acolliment d’immi-
grants.

e) La prevenció d’incendis.

f) La conservació de camins i vies rurals que transcor-
rin per més d’un terme municipal.

g) El tractament de residus i el tractament d’aigües re-
siduals.

h) Aquelles competències que li atribueixin expressa-
ment les lleis.

2. Les funcions d’assistència i cooperació local previs-
tes en la Llei de vegueries s’adrecen als municipis i a 
les comarques com a àmbit de gestió comuna de les 
competències municipals.»

64 Esmena núm. 64
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 67. Competències delegades per la vegueria

1. Les vegueries poden delegar en les comarques les se-
ves competències, d’acord amb la capacitat de gestió de 
cada comarca i amb els estàndards mínims de quali-
tat i sota els principis de racionalització administrativa, 
d’eficiència i de sostenibilitat financera.

2. La delegació pot incloure la totalitat de les funcions 
o serveis, o afectar-ne només una part, sempre que la 
delegació parcial no generi disfuncions.

3. La delegació serà obligatòria quan la comarca tin-
gui capacitat per exercir les funcions o per gestionar els 
serveis, d’acord amb els estàndards mínims de qualitat 
i els principis de sostenibilitat financera i d’eficiència.

4. El que preveu aquest article serà aplicable, si s’escau, 
a les àrees metropolitanes.»
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65 Esmena núm. 65
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 68. Prestació de serveis públics

1. Les vegueries poden prestar serveis públics de ca-
ràcter supracomarcal. Per al seu exercici es requereix: 

a) que es justifiqui la necessitat o conveniència de l’es-
tabliment del servei

b) que el servei no formi part d’una competència atri-
buïda expressament per llei a una altra administració 
pública

c) que es garanteixi la sostenibilitat financera del ser-
vei, i 

d) que el servei es pugui gestionar d’acord amb el prin-
cipi d’eficiència i no generi duplicitats administratives.

2. Les vegueries poden prestar els serveis públics que 
els ens locals els hagin encarregat de gestionar o els 
hagin delegat.»

66 Esmena núm. 66
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 69. Cooperació entre la vegueria i les comar-
ques o àrees metropolitanes

1. En cada vegueria s’ha de constituir una comissió per 
articular les relacions interadministratives amb les res-
pectives comarques o àrees metropolitanes, i establir 
els criteris de cooperació i de coordinació de les com-
petències respectives i delegades, si s’escau.

2. La comissió estarà integrada pel president o presi-
denta del consell de vegueria i pels presidents o presi-
dentes dels consells comarcals o àrees metropolitanes.»

67 Esmena núm. 67
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra a, de l’apartat 1, de l’article 73,

«a) que els serveis no puguin ser gestionats per les co-
marques o les diputacions, d’acord amb el que preveu 
aquesta Llei i les bases del règim local.»

68 Esmena núm. 68
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 89. Retribucions i règim de dedicació dels 
membres dels ens locals

1. Els membres dels ens locals tenen dret a les per-
cepcions econòmiques i el règim de dedicació d’acord 
amb el que disposa els articles 75 bis i 75 ter de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local

2. Les disposicions locals relatives a la determinació 
de les retribucions, assistències i indemnitzacions són 
competència del ple. Aquestes disposicions seran pú-
bliques i accessibles.»

69 Esmena núm. 69
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1, de l’article 100,

«1. El síndic/a municipal de greuges és una institu-
ció que, des de la proximitat de l’àmbit local, vetlla en 
l’àmbit municipal per la protecció i defensa dels drets 
constitucionals, estatutaris i legals dels veïns, amb in-
dependència i objectivitat. Vetlla especialment perquè 
es compleixin els principis de transparència, accés a la 
informació, bona administració i participació ciutada-
na, tot aplicant el principi d’equitat.»

70 Esmena núm. 70
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2, de l’article 100,

«2. Per dur a terme la seva funció pot supervisar: 

– L’administració municipal.

– Els organismes dependents o vinculats a l’adminis-
tració municipal.

– Les empreses municipals de capital totalment o ma-
joritàriament públic.

– Les empreses privades que duguin a terme activitats 
o prestin serveis públics municipals.

– Les empreses privades pel que fa a l’aplicació de sub-
vencions, ajuts o recursos municipals.

– Tots aquells organismes públics que exerceixin per 
delegació competències locals.»

71 Esmena núm. 71

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1, de l’article 101,

«1. Els municipis amb una població superior a 50.000 
habitants poden establir l’existència de l’òrgan uniper-
sonal del síndic municipal de greuges i regular-ne l’es-
tatut, si ho decideix el ple per majoria absoluta. Aquest 
càrrec serà honorífic i no retribuït.»

72 Esmena núm. 72
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2, de l’article 101,

«2. El síndic/a municipal de greuges és escollit pel ple 
del municipi, a proposta de l’alcalde o alcaldessa des-
prés de les consultes prèvies als grups i les entitats ciu-
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tadanes del municipi. Per a l’elecció, cal assolir una 
majoria de tres cinquenes parts. En el cas de no asso-
lir-se’n aquesta majoria, s’haurà de tornar a començar 
el procediment d’elecció amb una nova candidatura.»

73 Esmena núm. 73
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3, de l’article 102,

«3. El cessament per la negligència notòria en el com-
pliment dels deures inherents al càrrec només podrà 
ser exigit pel ple municipal, si ho acorda el ple per una 
majoria de tres cinquenes parts dels regidors, en un 
debat específic on el síndic pot assistir i té dret a inter-
venir abans de la votació.»

74 Esmena núm. 74
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 3, de la disposició addicional primera,

«[...] en termes de comptabilitat.

3. En tot allò no previst en aquesta disposició s’estarà 
a la regulació del redimensionament del sector públic 
local de la Disposició addicional novena de la llei de 
bases del règim local.»

75 Esmena núm. 75
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De la disposició transitòria segona,

«Segona. Adaptació del mapa comarcal a les demarca-
cions veguerials

1. Un cop constituïts els consells de vegueries d’acord 
amb el que determina la disposició transitòria primera 
de la Llei de vegueries, el Govern haurà de procedir, 
en el termini màxim d’un any, a la revisió del mapa co-
marcal a l’efecte d’adaptar-lo a les demarcacions vegue-
rials, d’acord amb el que preveu l’article 51 d’aquesta 
Llei.

2. L’adaptació s’haurà de realitzar d’acord amb el pro-
cediment previst en la legislació d’organització comar-
cal per a la modificació de les demarcacions comar-
cals.»

76 Esmena núm. 76
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la disposició derogatòria

«Disposició derogatòria

Amb efectes de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que-
den derogats els preceptes i les normes d’igual o in-
ferior rang que s’oposin a les disposicions d’aquesta 

Llei, la contradiguin o siguin incompatibles amb el seu 
contingut.»

77 Esmena núm. 77
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De la disposició final primera,

«Primera. Posició de la llei en el marc jurídic local

1. Aquesta Llei té la condició de llei de desenvolupa-
ment bàsic de l’Estatut, d’acord amb el que preveuen 
els articles 2.3 i 62.2 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya.

2. El contingut d’aquesta Llei no pot ser modificat di-
rectament o indirecta per una llei ordinària i, de mane-
ra especial, per les lleis cridades a desenvolupar-la.

3. Les lleis sectorials, quan regulin qüestions relatives 
als ens locals, s’han d’interpretar d’acord amb el que 
estableix aquesta Llei.»

78 Esmena núm. 78
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De la disposició final quarta,

«Quarta. Constitució dels consells de vegueria

La constitució dels consells de vegueria es produ-
irà quan es compleixin les condicions previstes en la 
disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, de 3 
d’agost, de vegueries. En aquell moment, els consells 
de vegueria substituiran les diputacions provincials.»

Esmenes a l’exposició de motius

79 Esmena núm. 79
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Preàmbul, del segon paràgraf

«[...]. Aquesta Llei pretén, com no podia ser d’altra ma-
nera, harmonitzar aquests principis [...].»

80 Esmena núm. 80
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Preàmbul, del tercer paràgraf,

«El govern local a Catalunya es caracteritza per una 
diversitat important d’estructures. L’Estatut preveu 
l’existència dels municipis, de les vegueries i de les 
comarques, així com d’altres ens locals com les àrees 
metropolitanes, [...].»
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81 Esmena núm. 81

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Preàmbul, de l’onzè i dotzè paràgrafs

«Per la seva banda, la vegueria ha de complir, per la 
seva naturalesa i característiques institucionals, una do-
ble funció com a ens local i com a àmbit de prestació 
dels serveis territorials de la Generalitat. Com a ens 
local, les vegueries han de complir en darrera instàn-
cia una funció de garantia dels serveis municipals amb 
l’exercici de les seves funcions de cooperació i assistèn-
cia, dutes a terme de manera coordinada amb les co-
marques. També han de ser les administracions locals 
destinatàries de competències pròpies atribuïdes per les 
lleis sectorials, quan es tracti d’atribucions que, per la 
seva naturalesa o característiques, sigui convenient as-
signar-les a aquest nivell supramunicipal.

Amb relació als serveis que la Generalitat presta en 
el territori, la vegueria no pot ser considerada només 
com un àmbit territorial d’organització desconcentrada 
d’aquests serveis. L’existència dels consells de vegue-
ria com a institucions de govern local ha de ser també 
aprofitada perquè la Generalitat pugui descentralitzar 
part de les seves funcions territorials, de manera que el 
els consells de vegueria n’assumeixin l’exercici. Aques-
ta opció a favor de la gestió ordinària per part de les 
vegueries de funcions executives de l’Administració de 
la Generalitat, pot contribuir així a una racionalització 
i simplificació important de l’organització perifèrica de 
la Generalitat.

La Llei, enfront [...].»

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Manuel Reyes López
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71384)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya (tram. 200-00007/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al paràgraf vuitè del preàmbul

«La Llei fixa els mecanismes de cooperació entre ad-
ministracions que flexibilitzen l’atribució o l’exercici 
de competències, sense que això signifiqui que els ens 

locals, i especialment els municipis, perdin garanties 
pel que fa a l’àmbit material de la seva autonomia. La 
Llei aposta per fórmules que permeten garantir l’exer-
cici per part dels municipis de les seves competències 
o que faciliten, en tot cas, la gestió en comú per mit-
jà de les comarques, i que els serveis mínims que te-
nen atribuïts els municipis es prestin en tot moment i 
de forma adequada a les necessitats dels ciutadans, bé 
mitjançant l’ens que tingui atribuïda la competència o 
bé mitjançant un altre ens local supramunicipal.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 5. Principi de subsidiarietat 

D’acord amb el principi de subsidiarietat, la distribu-
ció de competències entre les diverses administracions 
ha de procurar que la seva assignació es faci preferent-
ment a les administracions més properes als ciutadans. 
L’atribució d’una competència a una altra autoritat ha 
de tenir en compte l’amplitud o la naturalesa de la tas-
ca o les necessitats d’eficàcia o economia.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió

«Article 6. Racionalitat i no duplicitat d’actuacions

1. Les lleis atributives de competències locals han de 
determinar clarament l’ens local que ha de ser titular 
i responsable directe de l’activitat, prestació o servei.

2. En el cas de competències atribuïdes a un ens local 
supramunicipal, l’exercici d’aquestes ha de tenir caràc-
ter excloent, sens perjudici de les formes de coopera-
ció interadministrativa que es puguin establir. Aquest 
caràcter excloent es podrà excepcional en els casos 
d’atribució parcial de la competència.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 7. Cooperació i flexibilitat en l’exercici de 
competències

1. L’atribució d’una competència local mitjançant una 
norma amb rang de llei no exclou que l’ens titular pu-
gui exercir aquesta per mitjà de les formes de gestió 
comuna o per mitjà d’un ens local supramunicipal, en 
els termes que preveu aquesta Llei.

2. L’aplicació d’una d’aquestes fórmules pot esdevenir 
obligatòria, amb caràcter transitori, quan ho exigeixin 
la viabilitat de la prestació dels serveis mínims obliga-
toris i la garantia dels principis de sostenibilitat finan-
cera i d’eficiència.»
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5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

«Article 8. Suficiència financera

1. El principi de suficiència financera garanteix l’equi-
libri necessari entre les competències assumides per 
l’ens local i els recursos disponibles per a l’adequada 
prestació.

2. El principi de suficiència financera s’ha d’entendre 
referit a les competències efectivament exercides per 
l’ens local.

3. L’aplicació del principi a què es refereixen els apar-
tats anteriors ha de comportar, en els casos de delega-
ció competencial, d’encàrrec de gestió, de dispensa de 
serveis, o d’atribució de la seva gestió, la transferència 
dels recursos suficients a l’ens responsable de la gestió, 
per tal de no compro metre la seva capacitat financera.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

«Article 10. Transparència, bon govern i participació 

1. Els ens locals han d’apropar les decisions als ciu-
tadans, mitjançant l’obertura de vies per a la partici-
pació; han d’ajustar la seva actuació als principis de 
transparència i bon govern, i han de treballar per a 
l’assoliment d’una gestió més eficaç i eficient.

La transparència implicarà una acció proactiva de 
l’ens local, per tal de donar conèixer amb caràcter 
permanent, actualitzat i mitjançant instruments de di-
fusió de fàcil accés pels ciutadans, la informació re-
lativa als seus àmbits d’actuació. La informació sub-
jecta al règim de transparència haurà de ser, com a 
mínim, la què es concreta en l’apartat 2n de l’article 
93 d’aquesta llei.

Per tal d’assumir la major transparència, qualitat i 
equitat en la gestió, tot el personal al servei de l’Admi-
nistració pública haurà d’ajustar la seva actuació als 
principis i regles sobre la qualitat dels serveis així com 
els codis de bones pràctiques.

2. Els ens locals han de fomentar i promoure la partici-
pació de la ciutadania en l’elaboració de les polítiques 
públiques i en la gestió dels assumptes de la seva com-
petència, per mitjà dels procediments participatius que 
preveu aquesta Llei i els que puguin establir mitjan-
çant les seves pròpies normes. També compliran amb 
les obligacions derivades dels drets relatius a la trans-
parència, l’accés a la informació pública i el bon go-
vern, establerts en aquesta Llei i en la legislació apli-
cable a totes les administracions públiques.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Convergència i Unió

«Article 15. Marc regulador general dels ens locals

1. Els ens locals de Catalunya es regeixen per aquesta 
Llei i per la legislació d’organització territorial i de rè-
gim local, en els termes previstos per l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya.

2. També es regeixen per les lleis sectorials i les al-
tres disposicions específiques i complementàries que 
els afectin.

3. Les àrees metropolitanes es regeixen per la seva llei 
de creació, per aquesta Llei i per les normes a què es 
refereixen els apartats anteriors.

4. El municipi de Barcelona es regirà pel seu règim es-
pecial d’acord amb el que disposa la secció setena del 
capítol I del títol III d’aquesta Llei.

5. La legislació catalana de règim local i de compe-
tències sectorials locals que desenvolupa competències 
exclusives de la Generalitat segons l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya és d’aplicació preferent en relació 
amb la legislació estatal pel que fa al règim local i a les 
competències de les institucions locals.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP de Convergència i Unió

«Article 16. Potestat normativa local

1. La potestat normativa és una manifestació de l’auto-
nomia pròpia dels ens locals i s’exerceix sobre les ma-
tèries que siguin de la seva competència i sota la seva 
responsabilitat, d’acord amb els principis de legalitat, 
competència i jerarquia.

2. Com a expressió de la potestat normativa els muni-
cipis, les vegueries i les comarques tenen les potestats 
reglamentària i d’autoorganització per les quals orde-
nen amb autonomia els assumptes que afecten els inte-
ressos respectius, d’acord amb les lleis.

3. Mitjançant normes de caràcter reglamentari regulen 
les matèries de competència local i els altres àmbits 
sobre els quals es projecta la seva autonomia, d’acord 
amb les lleis i les normes d’organització i funciona-
ment respectives.

4. Les entitats municipals descentralitzades, les àre-
es metropolitanes i les mancomunitats de municipis 
exerceixen les potestats reglamentària i d’autoorga-
nització, d’acord amb aquesta Llei, les disposicions de 
desenvolupament i els seus estatuts o normes de cre-
ació.

5. En els casos de règim especial, i en el que es pre-
veu per a la ciutat de Barcelona, la potestat normati-
va s’exerceix segons el que determinen les seves nor-
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mes reguladores i, en allò que no s’hi preveu, pel que 
aquesta Llei disposa.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 17. Principis generals

1. En els termes que disposa l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, els governs locals catalans tenen compe-
tències sobre les matèries següents: 

a) l’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la 
disciplina urbanística, i la conservació i el manteni-
ment dels béns de domini públic local.

b) la planificació, la programació i la gestió d’habitatge 
públic i la participació en la planificació en sòl munici-
pal de l’habitatge de protecció oficial.

c) l’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la co-
munitat.

d) la regulació i la gestió dels equipaments de les en-
titats locals.

e) la regulació de les condicions de seguretat en les 
activitats organitzades en espais públics i en locals de 
concurrència pública. La coordinació mitjançant la 
Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces pre-
sents al municipi.

f) la protecció civil i la prevenció d’incendis.

g) la planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació 
infantil i la participació en el procés de matriculació 
en els centres públics i concertats del terme municipal, 
el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari esco-
lar, dels centres públics i el calendari escolar.

h) la circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del 
transport de viatgers municipal.

i) La regulació de l’establiment d’autoritzacions i pro-
mocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especi-
alment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i 
foment de l’ocupació.

j) la formulació i la gestió de polítiques per a la protec-
ció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

k) la regulació i la gestió dels equipaments esportius i 
de lleure, i la promoció d’activitats.

l) la regulació de l’establiment d’infraestructures de te-
lecomunicacions i prestació de serveis de telecomuni-
cacions.

m) la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a 
les persones, dels serveis socials públics d’assistèn-
cia primària i el foment de les polítiques d’acolliment 
d’immigrants.

n) la regulació, la gestió i la vigilància de les activitats 
i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, 
als llacs i a la muntanya.

2. L’atribució de competències als governs locals es 
regeix pel que estableixen les lleis, d’acord amb els 
principis enumerats en el títol I d’aquesta Llei. Els ens 
locals han d’exercir les seves competències amb la ca-
pacitat efectiva per regular i gestionar els assumptes 
públics, sota la seva responsabilitat i en benefici dels 
ciutadans, sens perjudici de la coordinació, la progra-
mació i l’execució de competències amb les altres ad-
ministracions públiques.

3. En els termes establerts en aquesta Llei, el Govern 
de la Generalitat pot delegar competències o encar-
regar la gestió dels seus serveis als ens locals, amb 
l’aportació dels recursos financers necessaris.

4. Els ens locals supramunicipals poden delegar com-
petències en els ens d’àmbit territorial inferior, sempre 
que s’aportin els recursos financers necessaris en els 
termes establerts en aquesta Llei.

5. En tot cas, l’atribució de competències als ens locals 
s’ha de fer d’acord amb la naturalesa i les caracterís-
tiques d’aquests, les necessitats d’eficàcia i eficiència i 
amb respecte als principis de subsidiarietat i suficièn-
cia financera.»

10 Esmena núm. 10
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

«Article 18. Competències pròpies

1. Són competències pròpies dels ens locals de Catalu-
nya les atribuïdes com a tals per les lleis estatals i ca-
talanes. Aquestes competències s’exerceixen per l’ens 
local en règim d’autonomia i sota la seva pròpia res-
ponsabilitat.

2. Poden ser titulars de competències pròpies els mu-
nicipis i les vegueries en els termes previstos en les 
lleis. També ho poden ser les àrees metropolitanes en 
els termes establerts per la llei de creació respectiva.

3. La Llei que determini competències pròpies dels ens 
locals ha de garantir que no es produeixi una atribució 
simultània de la mateixa competència a una altra Ad-
ministració Pública i, alhora, avaluar la conveniència 
de la implantació de serveis locals conforme als princi-
pis de descentralització, eficiència, estabilitat i sosteni-
bilitat financera.

4. La memòria d’avaluació de l’impacte de les mesu-
res proposades que acompanyi la Llei ha de reflectir 
l’impacte sobre els recursos financers de les adminis-
tracions públiques afectades i el compliment dels prin-
cipis d’estabilitat, sostenibilitat financera i eficiència 
del servei o l’activitat que es realitzi en exercici de dita 
competència pròpia. Així mateix, ha de preveure la do-
tació dels recursos necessaris per a assegurar la sufici-
ència financera de les ens locals sense que això pugui 
comportar, en cap cas, una major despesa de les admi-
nistracions públiques.
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5. La Llei determinarà els serveis que necessàriament 
han de prestar els municipis, l’establiment i la presta-
ció dels quals és un dret subjectiu dels veïns, els quals 
poden exigir la seva prestació, d’acord amb les norma-
tives de règim local i sectorials aplicables i amb res-
pecte a les previsions d’aquesta Llei.

6. Les competències pròpies poden ser objecte de co-
ordinació amb les competències d’altres administraci-
ons públiques, d’acord amb el que preveuen la legisla-
ció de règim local de Catalunya i aquesta Llei.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 19. Competències dels ens locals distintes de 
les pròpies i de les atribuïdes per delegació

1. Són competències dels ens locals distintes de les prò-
pies i de les atribuïdes per delegació aquelles que no 
els han estat expressament atribuïdes com a tals per 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ni per les lleis sec-
torials estatals i catalanes.

2. Els ens locals poden assumir competències distintes 
de les pròpies i de les atribuïdes per delegació per pro-
moure activitats i prestar serveis, sempre que es com-
pleixin els requisits següents: 

a) quan l’activitat o servei contribueixi a satisfer una 
necessitat dels veïns.

b) quan l’activitat o servei no estigui atribuïda expres-
sament per llei a una altra administració pública.

c) quan no s’incorri en un supòsit d’execució simultà-
nia del mateix servei públic o duplicitat amb una altra 
administració pública.

d) quan l’ens local disposi de suficiència financera per 
promoure l’activitat o prestar el servei, i

e) quan l’ens local tingui garantida la prestació dels 
serveis mínims obligatoris que per llei li corresponen.

3. La implantació de l’activitat o del servei no pot com-
prometre en cap cas l’exercici de les competències prò-
pies de l’ens local i ha de quedar garantida la sosteni-
bilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, 
així com el compliment del principi d’eficiència.

4. L’execució simultània del mateix servei públic o 
duplicitat existeix quan conflueixin l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i l’entitat local sobre 
una mateixa acció pública, activitat o servei, projec-
tades sobre un mateix territori i sobre les mateixes 
persones.

5. La sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda 
de l’entitat local concreta queda garantida quan l’exer-
cici de la competència distinta de la pròpia i de l’atri-
buïda per delegació no supera la seva capacitat per a 
finançar els compromisos de despesa presents i futurs 
dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de 

deute comercial, de conformitat a allò que estableix la 
legislació sobre estabilitat pressupostària.»

12 Esmena núm. 12
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

«Article 20. Competències delegades

1. La Generalitat pot delegar en els municipis, en les 
comarques, en les àrees metropolitanes i en les vegue-
ries, l’exercici de competències que per la seva natu-
ralesa o característiques no requereixin el seu exercici 
directe per part de l’Administració de la Generalitat 
i no comportin l’exercici de potestats de planificació 
o coordinació que excedeixin de l’àmbit territorial de 
l’ens a què es delegui.

2. La delegació de competències ha de tenir com a fi-
nalitats apropar la gestió pública a la ciutadania, mi-
llorar l’eficàcia en la prestació dels serveis i simplifi-
car les estructures administratives.

3. El règim jurídic de la delegació és el previst en 
aquesta Llei, en la legislació de règim local i en la le-
gislació de règim jurídic i procediment de les admi-
nistracions públiques. En qualsevol cas, la delegació 
no pot afectar la sostenibilitat financera de l’ens local 
i ha de garantir la suficiència financera de l’exercici de 
la competència.

4. Les vegueries poden delegar competències a les co-
marques i als municipis, sempre que es compleixin els 
requisits de l’apartat anterior.

5. Els municipis poden delegar a les comarques i a les 
àrees metropolitanes l’exercici de les seves competèn-
cies per a la seva gestió en comú amb altres municipis, 
d’acord amb el que preveu l’article següent.

6. La delegació de competències comporta necessàri-
ament per part de l’administració delegant la transfe-
rència dels recursos suficients a l’ens responsable de la 
gestió.»

13 Esmena núm. 13
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 21. Competències en règim de gestió comuna

1. Els municipis poden gestionar en comú els seus ser-
veis per mitjà de la comarca, l’àrea metropolitana o les 
mancomunitats.

2. La gestió d’aquests serveis en l’àmbit comarcal o 
metropolità es regeix pel que preveu aquesta Llei, per 
la legislació en matèria d’organització comarcal i, si 
s’escau, per les normes de creació de les àrees metro-
politanes.

3. La gestió esmentada en els àmbits comarcal o me-
tropolità, o la seva previsió en el pla d’actuació comar-
cal, exclou la mateixa gestió per una mancomunitat. 
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No obstant això, la mancomunitat la podrà realitzar si 
acredita que la pot fer a un cost inferior al que la pres-
ta o la pot prestar la comarca o l’àrea metropolitana 
i que equipara o supera el compliment dels nivells de 
qualitat, i si obté prèviament l’autorització per part de 
l’òrgan de govern del consell comarcal o de l’àrea me-
tropolitana de l’àmbit territorial d’actuació de la man-
comunitat.

4. Els municipis que hagin delegat les seves compe-
tències, no poden crear mancomunitats que tinguin per 
objecte la prestació de serveis relacionats amb la com-
petència o competències delegades i tampoc poden in-
tegrar-se en una mancomunitat ja existent amb el ma-
teix objecte.

5. En tot cas, per crear una mancomunitat per a la pres-
tació de serveis locals, s’ha d’acreditar que no es poden 
dur a terme per la comarca o l’àrea metropolitana i que 
no es poden complir les mateixes finalitats mitjançant 
la formalització d’un conveni de col·laboració interad-
ministrativa.»

14 Esmena núm. 14
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 22. Competències consorciades

1. Les competències dels ens locals poden ser exer-
cides excepcionalment de forma consorciada amb al-
tres administracions, organismes o entitats públiques, 
o amb entitats privades sense afany de lucre que tin-
guin finalitats d’interès públic concurrents amb la dels 
ens locals.

2. El règim jurídic dels consorcis és el previst en el ca-
pítol I del títol IV, en la legislació de règim local i en la 
legislació de règim jurídic i procediment de les admi-
nistracions públiques.

3. La gestió comuna de competències municipals en els 
àmbits comarcal o metropolità, o la seva previsió en el 
pla d’actuació comarcal, exclou la mateixa gestió per 
un consorci. No obstant això, el consorci la podrà re-
alitzar si acredita que la pot fer a un cost inferior al 
que la presta o la pot prestar la comarca o l’àrea me-
tropolitana i que equipara o supera el compliment dels 
nivells de qualitat, i si obté prèviament l’autorització 
per part de l’òrgan de govern del consell comarcal o 
de l’àrea metropolitana de l’àmbit territorial d’actua-
ció del consorci.

4. Els municipis que hagin cedit l’exercici de les se-
ves competències en el marc d’alguna de les formes 
de gestió comuna que es descriuen en aquesta Llei, 
no poden crear consorcis que tinguin per objecte la 
prestació de serveis relacionats amb la competència o 
competències cedides i tampoc no poden integrar-se 
en un consorci ja existent amb el mateix objecte.

5. En tot cas, per crear un consorci per a la prestació de 
serveis locals, s’ha d’acreditar que no es poden complir 

les mateixes finalitats amb un cost inferior, mitjançant 
la concertació d’un conveni de col·laboració interadmi-
nistrativa.

5. Els consorcis que tenen com a objecte la coopera-
ció econòmica, tècnica i administrativa entre diverses 
administracions, es regeixen per les normes que regu-
len les relacions interadministratives. Tanmateix, en 
aquest cas també és aplicable el que preveuen els apar-
tats anteriors.»

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP de Convergència i Unió

«Article 26. Creació de nous municipis

1. Sens perjudici dels altres requisits establerts legal-
ment, per crear nous municipis cal: 

a) que es tracti de nuclis de població territorialment 
diferenciats i que hi hagi una franja classificada com 
a sòl no urbanitzable d’una amplada mínima de 5.000 
metres entre els nuclis més propers dels municipis re-
sultants.

b) que els municipis resultants del procés tinguin més 
de 10.000 habitants.

c) que el procés de creació de nous municipis comporti 
per als ciutadans una millora quant a la proximitat en 
l’accés als serveis i de participació en la presa de de-
cisions i en la gestió de les polítiques públiques locals.

d) consultar als ciutadans de l’àmbit territorial direc-
tament afectats.

2. Els requisits establerts a l’apartat anterior no són 
d’aplicació en el supòsit de creació de municipis per 
fusió o agrupació d’altres ja existents.»

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 27. Atribució legal de competències pròpies

1. Els municipis tenen competències pròpies, d’acord 
amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en els ter-
mes que determinin les lleis, sobre les matèries se-
güents: 

a) La regulació de les condicions de seguretat en les 
activitats organitzades en espais públics i en locals de 
concurrència pública, i la coordinació mitjançant la 
Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces pre-
sents al municipi.

b) El trànsit, l’estacionament de vehicles, la mobilitat, i 
la gestió del transport de viatgers municipal.

c) La protecció civil i la prevenció d’incendis.

d) L’ordenació, la gestió i l’execució de l’urbanisme i 
la disciplina urbanística; la promoció i la gestió d’ha-
bitatges; la conservació i rehabilitació de l’edificació, 
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els parcs i els jardins, la infraestructura viària i altres 
equipaments de la seva titularitat.

e) La conservació i el manteniment dels béns de domini 
públic local i la protecció i gestió del patrimoni històric.

f) La formulació i la gestió de polítiques per a la pro-
tecció del medi ambient i el desenvolupament sosteni-
ble, la protecció contra la contaminació acústica, lu-
mínica i atmosfèrica en les zones urbanes.

g) Els abastaments, les fires, els mercats i la defensa 
d’usuaris i de consumidors.

h) La protecció de la salubritat pública.

i) La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a 
les persones.

j) La gestió dels equipaments municipals.

k) Els cementiris i l’activitat funerària.

l) La regulació i la prestació dels serveis socials pú-
blics d’assistència primària i foment de les polítiques 
d’acolliment dels immigrants, l’avaluació i informació 
de situacions de necessitat social i l’atenció immediata 
a persones en situació o risc d’exclusió social.

m) L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la co-
munitat.

n) La promoció de l’esport i les instal·lacions esporti-
ves, i la promoció de la cultura i els equipaments cultu-
rals i la regulació i la gestió dels equipaments de lleure 
i la promoció d’activitats.

o) La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació 
infantil i la participació en el procés de matriculació en 
els centres públics i concertats del terme municipal, el 
manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, 
dels centres públics, el calendari escolar; la participa-
ció en la vigilància del compliment de l’escolaritat obli-
gatòria, la cooperació amb les administracions educa-
tives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris 
per a la construcció de nous centres docents, i la con-
servació, manteniment i vigilància dels edificis de titu-
laritat local destinats a centres públics d’educació in-
fantil, d’educació primària o d’educació especial.

p) La regulació de l’establiment d’autoritzacions, la 
promoció de tot tipus d’activitats econòmiques, especi-
alment les de caràcter comercial, artesanal i turística i 
foment de l’ocupació.

q) La promoció en el terme municipal de la participa-
ció dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tec-
nologies de la informació i les comunicacions..

r) La regulació, gestió i vigilància de les activitats i els 
usos que es porten a terme a les platges, als rius, als 
llacs i a la muntanya.

2. També són competències pròpies del municipi les 
que amb aquest caràcter els atribueixi una llei en altres 
àmbits materials no previstos en l’apartat anterior.»

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 29. Condicions del reconeixement legal de les 
competències pròpies

1. Les lleis atributives de competències a les institu-
cions locals o reguladores de competències ja atribuï-
des han de diferenciar amb claredat les competències 
municipals respecte de les que, dins el mateix àmbit 
material regulat, corresponguin a altres administraci-
ons públiques; i, d’acord amb l’article 219 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, han de preveure el finan-
çament addicional necessari per tal que en cap cas no 
produeixin en la institució destinatària un desequilibri 
econòmic o financer.

2. En tot cas, les lleis han de diferenciar amb claredat 
les competències municipals respecte de les que, dins 
el mateix àmbit mate-rial regulat, corresponguin a al-
tres administracions públiques.

3. Les memòries dels projectes de llei que atribueixin 
competències pròpies als municipis han d’acreditar 
el compliment dels principis assenyalats en el títol I 
d’aquesta Llei per tal de garantir la prestació adequada 
de l’activitat o del servei. Quan s’escaigui, s’haurà de 
preveure la forma per dotar als municipis dels recur-
sos complementaris que siguin necessaris.»

18 Esmena núm. 18
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

«Article 30. Serveis mínims obligatoris de competèn-
cia municipal

1.Sens perjudici del que disposa aquesta Llei, els mu-
nicipis han de prestar necessàriament els serveis mí-
nims que determina la legislació de règim local i, en 
tot cas, els que es relacionen tot seguit: 

a) en tots els municipis: l’enllumenat públic, cementiri, 
recollida de residus, neteja viària, abastiment domici-
liari d’aigua potable, evacuació i tractament d’aigües 
residuals, accés als nuclis de població, infraestructu-
ra viària i conservació de les vies públiques urbanes i 
control d’aliments i begudes.

b) en els municipis amb una població superior als 
5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública, 
mercat i tractament de residus.

c) en els municipis amb una població superior als 
20.000 habitants, a més: protecció civil, prestació de 
serveis socials, prevenció d’incendis i instal·lacions es-
portives d’ús públic.

d) en els municipis amb una població superior als 
30.000 habitants, a més: el servei de lectura pública de 
forma descentralitzada, d’acord amb el mapa de lectu-
ra pública.
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e) en els municipis amb una població superior als 
50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de vi-
atgers, protecció del medi, servei de transport adaptat 
que cobreixi les necessitats de desplaçament de perso-
nes amb mobilitat reduïda.

2. Els municipis poden prestar els serveis mínims di-
rectament, indirectament o en règim de gestió comu-
na, d’acord amb el que preveu aquesta Llei i la legisla-
ció de règim local.»

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 31. Prestació dels serveis mínims obligatoris

1. Els governs locals han de garantir als ciutadans que 
els serveis mínims obligatoris es presten amb qualitat, 
d’acord amb els principis d’eficiència i eficàcia.

2. El nivell de qualitat de cada servei mínim obligatori 
s’ha d’establir conforme a la naturalesa del servei i la 
capacitat de gestió de cada ens local, tenint en comp-
te el cost estàndard i els indicadors demogràfics, geo-
gràfics, funcionals, organitzatius, econòmics i socials 
que incideixin en la prestació d’aquell, d’acord amb el 
principi de diferenciació.

3. Serà objecte de desenvolupament normatiu la fixa-
ció i l’actualització dels nivells de qualitat de cada ser-
vei mínim obligatori així com la metodologia d’avalua-
ció. Els ens locals han de participar en aquest procés, 
mitjançant les organitzacions associatives més repre-
sentatives.»

20 Esmena núm. 20
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 32. Avaluació dels serveis mínims obligatoris 
municipals

1.Els municipis han de sotmetre a una avaluació con-
junta els serveis mínims obligatoris per determinar-ne 
el nivell de qualitat, d’acord amb el que es disposa a 
l’article 31. L’avaluació s’ha de realitzar cada quatre 
anys, durant els dotze mesos posteriors a la constitució 
dels ajuntaments, un cop celebrades les eleccions mu-
nicipals. No obstant això, el municipi pot determinar 
una periodicitat menor.

2. L’avaluació conjunta dels serveis té com a finalitats: 

a) proporcionar als municipis els criteris de millora o 
reorganització dels serveis.

b) determinar l’oportunitat de la gestió en comú dels 
serveis mínims obligatoris per mitjà d’alguna de les 
fórmules previstes en aquesta Llei.

3. Si avaluat el servei mínim obligatori, no s’assoleix 
el nivell de qualitat adequat d’acord amb la naturalesa 
del municipi, aquest pot optar per: 

a) mantenir la prestació del servei mínim obligatori i 
definir una pla de millora per intentar assolir el nivell 
de qualitat adequat en l’avaluació posterior. Aquest 
pla s’ha de comunicar al consell comarcal, o àrea me-
tropolitana si escau, del seu àmbit territorial.

b) atribuir a al consell comarcal, o àrea metropolitana 
si escau, la prestació del servei mínim obligatori. El 
municipi i l’ens supramunicipal han d’acordar els ter-
mes del traspàs que, en tot cas, incorporarà els mitjans 
materials adients i els recursos econòmics necessaris.

c) sol·licitar la dispensa de serveis, d’acord amb el que 
estableix l’article 35.

4. Els municipis han de fer públics els resultats de les 
avaluacions conjuntes dels serveis mínims obligatoris 
d’acord amb el que disposa aquesta Llei.

5. Els municipis anualment han de calcular el cost efec-
tiu dels serveis mínims obligatoris que presten, d’acord 
amb la legislació bàsica de règim local. Aquests els 
han de comunicar anualment al Departament respon-
sable de l’administració local.»

21 Esmena núm. 21

De supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 33. Criteri general 

1. La prestació dels serveis mínims obligatoris en els 
supòsits previstos en l’article 32, ha de correspondre 
preferentment a la co-marca o, en el seu cas, a l’àrea 
metropolitana, llevat dels casos que la garantia de com-
pliment dels estàndards de qualitat o dels principis 
d’eficiència i sostenibilitat financera justifiquin l’atribu-
ció a la vegueria.

2. L’atribució de la gestió a la vegueria no exclou la de-
legació a la comarca o, si s’escau, a l’àrea metropoli-
tana, sempre que es compleixi el que preveu l’apartat 
anterior.»

22 Esmena núm. 22
De supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 34. Reversió de la prestació comarcal o vegue-
rial dels serveis

1. Els municipis poden recuperar la gestió dels seus ser-
veis mínims obligatoris si acrediten que poden com-
plir els estàndards mínims de qualitat, sempre que hagi 
transcorregut com a mínim un període de quatre anys 
des de l’inici de la prestació del servei per part de l’ens 
supramunicipal. L’acord municipal que sol·liciti la re-
versió ha de ser adoptat pel ple per la majoria absoluta 
del nombre legal dels seus membres.

2. El procediment i les condicions de la reversió es de-
terminaran en la normativa de desenvolupament a què 
es refereix l’article 32.3 d’aquesta Llei.»
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23 Esmena núm. 23
De supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 35. Dispensa dels serveis mínims

1.Si l’establiment o la prestació de serveis mínims 
obligatoris resulta impossible o de difícil compliment, 
els municipis poden sol·licitar al Govern de la Gene-
ralitat la dispensa de l’obligació de prestar-los d’acord 
amb la legislació local.

2.En cas que s’autoritzi la dispensa s’aplica el que dis-
posa l’article 33 d’aquesta Llei.»

24 Esmena núm. 24
De supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 36. Competències delegades als municipis

1. La Generalitat i les vegueries poden delegar compe-
tències als municipis d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 20.

2. En cap cas es poden delegar competències als muni-
cipis que no arribin als estàndards de qualitat per pres-
tar els seus serveis mínims de competència municipal, 
d’acord amb el que preveu la legislació de règim local 
i aquesta Llei.»

25 Esmena núm. 25
De supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 37. Avaluació dels serveis de competència mu-
nicipal

1. Els municipis han de sotmetre a avaluació el conjunt 
dels seus serveis per determinar el compliment dels 
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi-
nancera, racionalitat i no duplicitat d’actuacions i sufi-
ciència financera.

2. L’avaluació conjunta dels serveis té com a finalitats: 

a) determinar la conveniència de mantenir o suprimir 
els serveis que no són de compliment obligatori d’acord 
amb les lleis.

b) determinar l’oportunitat de la gestió en comú dels 
serveis de caràcter obligatori per mitjà d’alguna de les 
fórmules previstes en aquesta Llei.

c) proporcionar als municipis els criteris de millora o 
reorganització dels serveis.

3. És objecte de desenvolupament normatiu l’establi-
ment dels criteris, el procediment i els organismes que 
han d’intervenir en l’avaluació i les vies per fer públics 
els resultats.»

26 Esmena núm. 26
De supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 38. Periodicitat de l’avaluació conjunta

1. L’avaluació conjunta dels serveis s’ha de realitzar pe-
riòdicament cada quatre anys, durant els dotze mesos 
posteriors a la constitució dels ajuntaments, un cop ce-
lebrades les eleccions municipals.

2. L’avaluació a què es refereix l’apartat anterior té la 
condició de mínima i no exclou l’establiment per l’ajun-
tament d’una periodicitat menor.»

27 Esmena núm. 27
D’addició
GP de Convergència i Unió

«Article 39. Normes d’autoorganització municipal

1. D’acord amb la capacitat d’autoorganització que 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei els reco-
neixen, els municipis regulen per mitjà dels seus regla-
ments orgànics la seva organització interna i el funcio-
nament dels òrgans de govern.

2. Els reglaments orgànics, que tenen caràcter obliga-
tori en els municipis i les entitats municipals descen-
tralitzades de més de 5.000 habitants, han de regular, 
com a mínim, les matèries següents: 

a) el règim jurídic i de funcionament dels òrgans de 
caràcter necessari.

b) l’estatut dels representants de l’ens local.

c) l’abast i el contingut de les funcions de control i fis-
calització dels òrgans de govern municipal.

d) el funcionament dels grups polítics, quan s’escaigui, 
i les seves facultats d’iniciativa, especialment amb re-
lació al que preveu la lletra anterior.

e) els òrgans complementaris i la seva regulació.

f) els mecanismes per complir les obligacions de 
transparència i accés a la informació pública.

g) la regulació dels instruments de participació ciuta-
dana quan s’escaigui.»

28 Esmena núm. 28
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 41. Constitució

1. Les concentracions de població que dins d’un muni-
cipi constitueixin nuclis separats i que comptin, com a 
màxim, amb 10.000 habitants, es poden constituir en 
entitats municipals descentralitzades, per iniciativa de: 

a) dues terceres parts dels veïns majors d’edat del nucli 
que representin almenys el seixanta per cent del darrer 
cens electoral.
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b) de l’ajuntament corresponent.

Aquestes entitats tenen caràcter territorial i gaudeixen 
de personalitat jurídica pròpia i de plena autonomia en 
l’àmbit de les seves competències per al govern i l’ad-
ministració del nucli de població.

2. No es pot constituir com a entitat municipal des-
centralitzada el nucli on té la seu l’ajuntament, ni si 
aquesta compta amb major població que la resta del 
municipi.

3. La constitució d’entitats municipals descentralitza-
des requereixen, a més: 

a) que concorrin circumstàncies de naturalesa geogrà-
fica, històrica, social, econòmica o administrativa que 
ho requereixen.

b) que l’entitat pugui comptar amb els recursos sufi-
cients per exercir amb la qualitat necessària les seves 
competències i atribucions, i

c) que la constitució no comporti una pèrdua de quali-
tat en la prestació dels serveis generals del municipi i 
en garanteixi un nivell similar a la nova entitat.

d) la consulta als ciutadans de l’àmbit territorial direc-
tament afectats.

4. L’acord municipal per a la seva constitució s’ha 
d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta 
dels membres del ple de l’ajuntament. Aquest acord ha 
de determinar les activitats i serveis que ha d’assumir 
l’entitat i el sistema de participació en els ingressos i el 
repartiment dels béns i els drets de l’ajuntament. Ai-
xí mateix, la seva aprovació comporta la determinació 
dels límits territorials dins els quals l’entitat ha d’exer-
cir les seves competències.

5. L’acord s’ha d’exposar al públic per un termini de 
trenta dies mitjançant anunci al butlletí oficial corres-
ponent i a la seu electrònica del municipi afectat, i ha 
de donar participació i audiència a la resta d’habitants 
del terme municipal.

6. L’aprovació definitiva correspon al Govern de la 
Generalitat, mitjançant decret, amb informe i dicta-
men previs i favorables de la Comissió Mixta de Go-
vern Local de Catalunya i de la Comissió Jurídica As-
sessora, respectivament. El Govern de la Generalitat 
ha d’aprovar-ne la constitució quan l’acord de l’ajun-
tament i els informes i dictàmens siguin favorables. El 
termini per a l’adopció no pot ser superior a un any 
des de la petició al departament competent en matèria 
d’Administració local.»

29 Esmena núm. 29
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 42. Òrgans de govern 

1. El govern i administració autònoma de l’entitat mu-
nicipal descentralitzada corresponen a un òrgan uni-

personal de caràcter executiu, que rep la denominació 
de alcalde o alcaldessa.

2. L’òrgan col·legiat de control adopta la denominació 
de junta de veïns i és format pels vocals i presidit pel 
alcalde o alcaldessa.

3. Els vocals són escollits pels veïns de l’entitat mu-
nicipal descentralitzada per sufragi universal, igual, 
lliure, directe i secret.

4. Poden funcionar en règim especial de consell obert 
les entitats municipals descentralitzades de menys de 
250 habitants que gaudeixen d’aprofitaments comu-
nals. La constitució en règim de consell obert reque-
reix la petició de la majoria de veïns, l’acord del ple 
de l’entitat i l’aprovació del Govern de la Generalitat. 
El consell obert és presidit per l’alcalde o alcaldessa 
de l’entitat municipal descentralitzada i en formen part 
tots els electors.»

30 Esmena núm. 30
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 43. Règim electoral

1. En el territori de cada entitat municipal descentralit-
zada s’elegeix el nombre de vocals resultant d’aplicar 
l’escala següent: 

a) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de fins a 250 habitants: 3 vocals

b) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de 251 a 1.000 habitants: 5 vocals

c) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de 1.001 a 2.000 habitants: 7 vocals

d) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de 2.001 a 10.000 habitants: 9 vocals

2. Els partits polítics, coalicions, federacions o agru-
pacions poden presentar candidatures en una llista 
com a màxim de: 

a) tres noms en entitats municipals descentralitzades 
amb una població de fins a 250 habitants

b) cinc noms en entitats municipals descentralitzades 
amb una població de 251 a 1.000 habitants

c) set noms en entitats municipals descentralitzades 
amb una població de 1.001 a 2.000 habitants

d) nou noms en entitats municipals descentralitzades 
amb una població de 2.001 a 10.000 habitants

3. Les llistes electorals han de ser obertes en les en-
titats municipals descentralitzades amb una població 
inferior a 1.000 habitants i han de figurar en un únic 
full totes les candidatures i ha de resultar escollit al-
calde o alcaldessa el candidat més votat. Formen la 
junta de veïns els candidats que obtinguin un nombre 
de vots més elevat a continuació del alcalde o alcal-
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dessa, fins a completar el nombre total a elegir en fun-
ció de la població.

Cada elector ha de seleccionar els candidats als quals 
dóna el seu vot de la manera següent: 

a) en entitats municipals descentralitzades de 3 vocals 
es pot seleccionar fins a dos candidats.

b) en entitats municipals descentralitzades de 5 vocals 
es poden seleccionar fins a quatre candidats.

4. Les llistes electorals són tancades en les entitats mu-
nicipals descentralitzades amb una població de més de 
1.000 habitants.

5. En cas d’empat entre candidats seleccionats de la 
mateixa candidatura, és elegit el candidat o candidats 
situats en un lloc més alt a la llista de la candidatura.

6. L’alcaldia de l’entitat recau en el candidat amb 
més vots. En cas d’empat de candidats és escollit el 
que pertanyi a la candidatura que, en el seu conjunt, 
hagi obtingut més vots. Si no fos possible l’aplicació 
d’aquest criteri, l’empat es dirimeix per sorteig.

7. Per tenir la condició d’elegible cal ser veí en el terri-
tori de l’entitat municipal descentralitzada. Els candi-
dats no poden formar part de més d’una candidatura ni 
es poden presentar en el mateix moment a les eleccions 
municipals.

8. Les eleccions se celebren en la mateixa data que les 
eleccions municipals.

10. En cas de vacant del alcalde o alcaldessa per re-
núncia, mort o incapacitat el substitueix el següent vo-
cal més votat, i, en cas d’empat, se segueix el mateix 
procediment que per a l’elecció del alcalde o alcal-
dessa.

11. En cas de renúncia, mort o incapacitat d’un vocal, 
l’escó s’atribueix al candidat següent més votat.

12. En tot allò no previst en aquest article, és d’aplica-
ció el règim establert a les eleccions municipals, en la 
mesura en què sigui compatible amb les especificitats 
de les entitats municipals descentralitzades.»

31 Esmena núm. 31

De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 44. Competències i règim de funcionament

1. Les entitats municipals descentralitzades poden 
gestionar en el seu àmbit territorial: 

a) la vigilància dels béns d’ús públic i dels comunals.

b) la conservació i el manteniment dels parcs i jardins

c) la conservació i l’administració del seu patrimoni, 
inclòs el forestal, i el patrimoni històric i artístic, i la 
regulació de l’aprofitament dels seus béns comunals.

d) l’enllumenat públic i els serveis de neteja viària.

e) l’execució d’obres i la prestació de serveis de com-
petència municipal d’interès exclusiu de l’entitat, quan 
no són a càrrec del municipi respectiu o de la comarca.

f) l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones.

g) les activitats socials, culturals i esportives directa-
ment vinculades a l’entitat, i els seus equipaments.

h) l’atorgament de llicències d’obres que no requerei-
xin projecte tècnic, d’acord amb la legislació urbanís-
tica.

i) l’atorgament de llicències d’ocupació de la via públi-
ca i del domini públic en general.

j) la promoció econòmica i turística.

2. L’entitat municipal descentralitzada participa en el 
procediment d’elaboració dels instruments de planeja-
ment urbanístic general i derivat que afectin exclusiva-
ment l’àmbit territorial de l’entitat mitjançant l’emissió 
d’informe en la fase prèvia a l’aprovació inicial.

3. L’Ajuntament pot delegar en l’entitat la interven-
ció en l’edificació i ús del sòl i del subsòl pel que fa a 
l’atorgament de llicències que afectin exclusivament el 
seu àmbit territorial.

4. Correspon al alcalde o alcaldessa representar l’enti-
tat, administrar-ne els interessos i executar els acords 
adoptats per la junta de veïns, d’acord amb la legisla-
ció aplicable. Les atribucions i el règim de funciona-
ment de la junta de veïns són els que corresponen al 
ple, en l’àmbit de les seves competències.»

32 Esmena núm. 32
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

«Article 45. Supressió de les entitats municipals des-
centralitzades

1. La supressió de les entitats municipals descentralit-
zades es pot produir per iniciativa de: 

a) la mateixa entitat

b) l’ajuntament, amb audiència prèvia de l’entitat

c) del Govern de la Generalitat, escoltada l’entitat i l’a-
juntament

2. En el cas de la lletra a), la iniciativa de la supressió 
de l’entitat ha de ser ratificada pel ple de l’ajuntament 
per majoria absoluta, a fi d’elevar-la al Govern de la 
Generalitat perquè l’aprovi, si s’escau.

3. En el cas de la lletra b) l’ajuntament només podrà 
acordar-ne la iniciativa de la supressió per majoria ab-
soluta del ple, amb l’audiència prèvia de l’entitat, i amb 
l’informe favorable previ del Govern de la Generalitat, 
un cop escoltades la Comissió de Delimitació Territo-
rial i la Comissió Jurídica Assessora, quan el manteni-
ment de l’entitat pugui comprometre l’estabilitat pres-
supostària i la sostenibilitat financera del municipi o 
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repercuteixi negativament sobre l’eficiència o la quali-
tat de la prestació dels serveis municipals.

4. El Govern de la Generalitat pot suprimir d’ofici les 
entitats municipals descentralitzades en el supòsits 
de no presentació dels comptes anuals a la Sindica-
tura de Comptes durant dos exercicis pressupostaris 
consecutius. Així mateix, podrà suprimir les entitats 
esmentades si concorren les circumstàncies previstes 
a l’apartat 3 anterior, amb audiència de l’entitat i dels 
municipis afectats, i amb els dictàmens previs de la Co-
missió de Delimitació Territorial i la Comissió Jurídica 
Assessora.»

33 Esmena núm. 33
De supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 48. Modificació de les demarcacions comar-
cals

1. La modificació de les demarcacions comarcals es 
regeix pel que preveu la legislació sobre organització 
comarcal.

2. S’entén per modificació, el canvi d’adscripció comar-
cal de municipis sense que comporti la creació d’una 
nova comarca.»

34 Esmena núm. 34
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 49. Creació de comarques

1. Només es podrà crear una comarca quan es com-
pleixin els requisits següents: 

a) que els límits territorials de la comarca siguin con-
tinus.

b) que els límits territorials de la comarca quedin com-
presos dins una mateixa vegueria.

c) que la creació de la nova comarca representi una 
millora econòmica i de qualitat en la prestació dels 
serveis municipals.

d) que la nova comarca i les altres comarques directa-
ment afectades pel procés, puguin garantir la sosteni-
bilitat financera i l’estabilitat pressupostària i gestio-
nar amb eficiència els serveis corresponents.

e) que la creació de la nova comarca no generi duplici-
tats administratives o elimini les existents.

f) que la nova comarca agrupi municipis que sumin un 
mínim de 15.000 habitants.

g) que s’hagi consultat als ciutadans de l’àmbit territo-
rial directament afectats.

2. La creació de comarques resta subjecta, en tot cas, 
al compliment dels requisits de procediment establerts 
en la Llei d’organització comarcal.

3. La creació d’una comarca per fusió o agrupació de 
comarques ja existents no requereix la justificació del 
punt 1.f) d’aquest article.»

35 Esmena núm. 35
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 50. Actuació de les àrees metropolitanes en 
els àmbits territorials dels consells comarcals

1. L’àrea metropolitana assumeix les funcions del con-
sell comarcal en l’àmbit territorial corresponent a 
aquest últim. Aquesta modificació no alterarà la iden-
titat ni la territorialitat de la comarca.

2. Si una part de l’àmbit d’actuació territorial d’un 
consell comarcal coincideix amb el d’una àrea metro-
politana, el consell comarcal haurà de ser objecte de 
modificació per tal que l’àrea metropolitana assumeixi 
les seves funcions en l’àmbit afectat.

3. La creació d’una àrea metropolitana comporta la 
supressió del consell comarcal de la comarca o comar-
ques en el cas que aquella o aquestes quedin incloses 
íntegrament en l’àmbit d’actuació territorial de l’àrea 
metropolitana.

4. En defecte de regulació per la Llei de creació de 
l’àrea metropolitana, en el cas de supressió del consell 
comarcal, s’entén que l’àrea metropolitana assumeix 
els mitjans personals i materials d’aquell i es subroga 
en tots els seus drets i obligacions, inclosos els derivats 
de les fórmules de cooperació interadministratives.

5. En els supòsits previstos en els apartats anteriors, 
s’ha de crear una comissió mixta, formada per repre-
sentants de la comarca o comarques afectades i de 
l’àrea metropolitana per determinar la forma i els ter-
minis dels traspassos o, en el seu cas, de les modifica-
cions en la prestació dels serveis.

Aquesta comissió mixta, també serà d’obligatòria 
constitució amb motiu de la iniciativa legislativa de 
creació d’àrees metropolitanes.»

36 Esmena núm. 36
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 53. Gestió comuna per la comarca de serveis 
municipals

La comarca pot gestionar de forma comuna per a tots 
o per a alguns dels seus municipis, qualsevol activitat 
o servei de competència municipal. Els termes de la 
gestió s’establiran per mitjà de conveni entre aquestes 
entitats locals. Per exercir aquesta gestió caldrà que 
l’activitat o el servei s’inclogui en el pla d’actuació co-
marcal.»
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37 Esmena núm. 37
De supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 54. Prestació comarcal de serveis mínims 
obligatoris municipals

1. La gestió de serveis mínims obligatoris per part de la 
comarca, en els supòsits regulats a l’article 32 d’aquesta 
Llei, pot afectar a tots o una part dels serveis mínims 
municipals.

2. La comarca també pot gestionar els serveis mínims 
municipals que hagin estat assumits per la vegueria, 
quan aquesta li encarregui la gestió.»

38 Esmena núm. 38
De supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 55. Gestió de serveis municipals

1. Sens perjudici del que disposa l’article 30 d’aquesta 
Llei, la comarca prestarà els serveis mínims de recolli-
da de residus, d’abastament domiciliari d’aigua potable, 
de neteja viària i de control d’aliments i begudes dels 
municipis, i en el seu cas de les entitats municipals des-
centralitzades, de menys de 1.000 habitants.

2. La comarca podrà també prestar altres serveis mí-
nims dels municipis que la integren.

3. La comarca ha d’establir els procediments necessa-
ris perquè els municipis afectats puguin participar en la 
presa de decisions sobre la gestió dels serveis per la co-
marca i en el seguiment d’aquesta gestió»

39 Esmena núm. 39
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 65. Competències pròpies

1. Les vegueries tenen competències pròpies en els ter-
mes que determinin les lleis i, en tot cas, sobre les ma-
tèries següents: 

a) La coordinació dels serveis municipals entre ells 
per garantir la prestació integral i adequada dels ser-
veis en tota la demarcació veguerial.

b) L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica 
i tècnica als municipis, especialment als que tenen 
menys capacitat econòmica i de gestió, seguint criteris 
d’equilibri territorial.

c) El foment dels interessos propis de la vegueria.

d) La cooperació en el foment del desenvolupament 
econòmic i social i en la planificació en el territori de 
la vegueria, d’acord amb les competències de la resta 
d’administracions públiques en aquest àmbit.

e) La conservació i el manteniment dels béns de domi-
ni públic local pel que fa als camins i vies rurals que 
transcorrin per més d’un terme municipal.

f) La conservació de camins i vies rurals que transcor-
rin per més d’un terme municipal.

g) El tractament de residus i el tractament d’aigües re-
siduals.

f) Aquelles competències que li atribueixin expressa-
ment les lleis.

2. Les funcions d’assistència i cooperació local previs-
tes en la Llei de vegueries s’adrecen als municipis i a 
les comarques en tant que ens configurats per a la ges-
tió de competències i serveis locals.»

40 Esmena núm. 40
De supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 67. Competències delegades per la vegueria

1. Les vegueries poden delegar en les comarques les 
seves competències, d’acord amb la capacitat de gestió 
de cada comarca i amb els estàndards mínims de qua-
litat i sota els principis de racionalització administrati-
va, d’eficiència i de sostenibilitat financera.

2. La delegació pot incloure la totalitat de les funcions 
o serveis, o afectar-ne només una part, sempre que la 
delegació parcial no generi disfuncions.

3. La delegació serà obligatòria quan la comarca tingui 
capacitat per exercir les funcions o per gestionar els 
serveis, d’acord amb els estàndards mínims de qualitat 
i els principis de sostenibilitat financera i d’eficiència.

4. El que preveu aquest article serà aplicable, si s’es-
cau, a les àrees metropolitanes.»

41 Esmena núm. 41

De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 73. Creació de mancomunitats

1. Els municipis poden associar-se en mancomunitats 
de municipis per establir, gestionar o executar en co-
mú obres i serveis determinats de la seva competèn-
cia, d’acord amb el que preveuen els articles 21 i 23 
d’aquesta llei.

a) que els serveis no puguin ser gestionats per les co-
marques o les vegueries, d’acord amb el que preveu 
aquesta Llei

b) que la creació de la mancomunitat suposi una millo-
ra econòmica i de qualitat en la prestació dels serveis 
municipals

c) que no es pugui assolir la mateixa finalitat mitjançant 
un conveni de col·laboració interadministrativa
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d) que el projecte de creació de la mancomunitat com-
pleixi els principis d’estabilitat pressupostària i sosteni-
bilitat financera per a la prestació dels serveis de com-
petència municipal.

2. En cap cas es poden crear mancomunitats per ges-
tionar serveis municipals inclosos en el pla d’actuació 
comarcal.»

42 Esmena núm. 42
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 74. Procediment de creació

1. Els municipis que pretenguin constituir una manco-
munitat han d’elaborar una memòria justificativa del 
compliment dels requisits establerts en aquesta llei.

2. La memòria ha de ser informada per la comarca 
o comarques o, si s’escau, per les àrees metropolita-
nes que corresponguin, i ha de ser tramesa, juntament 
amb els informes emesos, al departament de la Gene-
ralitat competent en matèria de règim local.

3. El departament de la Generalitat competent en ma-
tèria de règim local verificarà el compliment dels re-
quisits necessaris per crear la mancomunitat i elabora-
rà el corresponent informe preceptiu i vinculant.»

43 Esmena núm. 43
D’addició
GP de Convergència i Unió

«Article 75. Dissolució de les mancomunitats

1. Les mancomunitats es dissoldran per les causes pre-
vistes en els seus estatuts o acords fundacionals i en 
aquesta llei.

2. El Govern de la Generalitat acordarà la dissolu-
ció de les mancomunitats amb motiu de la manca de 
presentació dels comptes anuals a la Sindicatura de 
Comptes durant dos exercicis consecutius.

3. Els efectes de la dissolució i, en particular, els rela-
tius al traspàs dels mitjans econòmics, personals i ma-
terials als municipis integrants de la mancomunitat se-
ran els previstos en els estatuts o acords fundacionals.»

44 Esmena núm. 44
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 76. Les àrees metropolitanes

Aquesta Llei preveu la gestió de competències muni-
cipals i la prestació dels serveis mínims obligatoris 
dels municipis, així com l’assumpció de les funcions 
dels consells comarcals per part de les àrees metropo-
litanes, però la creació, modificació, supressió i l’esta-
bliment del règim jurídic de les àrees metropolitanes 
es regula per la seva llei de creació, d’acord amb el 
que disposa l’Estatut d’autonomia de Catalunya i per 
aquesta Llei.»

45 Esmena núm. 45
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

«Article 80. Els consorcis 

1. Les competències locals poden ser exercides mit-
jançant consorcis, d’acord amb el que preveuen els ar-
ticles 22 i 23 d’aquesta Llei.

2. Els estatuts del consorci hauran de recollir expres-
sament l’administració pública a la qual estigui ads-
crit. Quan hi participin persones jurídiques privades 
sense afany de lucre que tinguin finalitat d’interès 
públic concurrent, el consorci també estarà adscrit a 
una administració pública, d’acord amb els criteris de 
l’apartat anterior.

3. Els consorcis estaran subjectes al règim pressupos-
tari, comptable i de control de l’administració pública 
a què estiguin adscrits.

4. Es portarà a terme una auditoria de comptes anuals 
que serà responsabilitat de l’òrgan de control de l’ad-
ministració a la qual s’hagi d’adscriure el consorci.

5. El règim jurídic aplicable al personal dels consorcis 
serà el de l’administració pública de procedència i les 
retribucions no superaran les establertes en els llocs 
de treball equivalents d’aquesta administració.»4646

46 Esmena núm. 46
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 81. Sostenibilitat financera dels consorcis

1. La creació i el manteniment dels consorcis estan 
condicionats a l’estabilitat pressupostària, a la sosteni-
bilitat financera i a l’eficiència del servei.

2. Pel que fa a la creació, les administracions promoto-
res del consorci han d’elaborar una memòria justifica-
tiva de la necessitat de creació del consorci i del com-
pliment dels requisits legalment establerts, i hauran de 
donar audiència prèvia a les altres administracions lo-
cals afectades.

3. També hauran de sotmetre el projecte de creació del 
consorci a informe preceptiu de la Generalitat.

4. No es podrà constituir el consorci si l’informe de la Ge-
neralitat determina que no es pot complir allò que pre-
veuen l’apartat 1 d’aquest article i els articles 22 i 23.»

47 Esmena núm. 47
D’addició
GP de Convergència i Unió

«Article 84. Creació i funcionament de la Comissió 
Mixta de Govern Local de Catalunya

1. Es crea la Comissió Mixta de Govern Local de Ca-
talunya com a òrgan general i permanent, mitjançant 
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el qual s’articulen les relacions de col·laboració entre la 
Generalitat i els ens locals.

2. La Comissió Mixta de Govern Local de Catalu-
nya està adscrita al departament competent en matè-
ria d’Administració local. Està integrada, sota la pre-
sidència de la persona titular del departament, per un 
nombre igual de representants de l’Administració de la 
Generalitat i dels ens locals. La designació de repre-
sentants dels ens locals correspon a les associacions 
d’ens locals, d’acord amb la seva representativitat.

3. La Comissió es reuneix, convocada pel president o 
presidenta, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de la re-
presentació local. Els acords s’adopten per consens 
entre les dues representacions i la voluntat de la re-
presentació local s’obté per majoria absoluta dels seus 
membres.

4. La Comissió Mixta tindrà un paper rellevant en la 
decisió d’aspectes que afectin directament el funciona-
ment dels ens locals, especialment en la definició dels 
sistemes d’autoavaluació dels municipis i en dirimir 
conflictes competencials entre administracions locals, 
així com aquelles funcions que la Generalitat i els re-
presentants dels ens locals puguin delegar-li..»

48 Esmena núm. 48
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 89. Retribució dels representants locals

1. Els representants tenen dret a rebre les percepcions 
econòmiques pel compliment de les seves funcions 
d’acord amb les lleis i les disposicions locals.

2. Les disposicions locals relatives a la determinació 
de les retribucions, assistències i indemnitzacions són 
competència del ple. Aquestes disposicions seran pú-
bliques i accessibles.

3. La llei de pressupostos de la Generalitat fixarà anual-
ment els límits màxims de les retribucions i drets d’as-
sistència anuals a percebre pels representants locals a 
Catalunya. Aquests límits s’han de fonamentar en els 
criteris següents: 

– Tipus d’ens local.
– Població.
– Circumstàncies econòmiques de l’ens local, en espe-
cial la capacitat financera.
– Tasques i funcions assignades al representant local.

4. La llei de pressupostos determinarà anualment la 
quantitat màxima que cada ens local podrà destinar a 
la totalitat de les retribucions dels representants locals 
mitjançant la fixació d’un percentatge màxim sobre els 
ingressos ordinaris de l’ens, d’acord amb el darrer pres-
supost liquidat.

3. La percepció de retribucions en règim de dedicació 
exclusiva o parcial amb càrrec als pressupostos d’un 
ens local serà incompatible amb la percepció de drets 

d’assistència als òrgans col·legiats de la mateixa entitat 
o dels seus organismes dependents o adscrits, inclosos 
els de naturalesa empresarial. Els drets d’assistència 
a òrgans col·legiats d’altres administracions o organis-
mes tindran un límit màxim del trenta per cent de les 
retribucions que corresponguin a la dedicació exclusi-
va a l’ens de procedència.

4. Les quanties que s’estableixin en concepte de drets 
d’assistència a les sessions d’un òrgan col·legiat seran 
iguals per a tots els seus membres.»

49 Esmena núm. 49
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

«Article 93 Obligacions de transparència

1. Els ens locals han de difondre de manera veraç i ob-
jectiva la informació pública d’interès general perquè 
els ciutadans puguin conèixer l’actuació i el funciona-
ment de l’ens i exercir el control de la seva actuació.

Als efectes del que estableix l’apartat anterior, l’ens lo-
cal garantirà la transparència i la comprensió de la in-
formació pública mitjançant un sistema integral d’in-
formació i coneixement en format electrònic. Aquest 
sistema es fonamentarà en el portal de la transparèn-
cia així com en altres mitjans, que seran els instru-
ments bàsics i generals per donar compliment i efec-
tivitat a les obligacions de transparència que estableix 
aquesta llei.

2. Per a l’efectivitat del principi de transparència, la 
informació subjecta al règim de transparència ha de 
comprendre, com a mínim: 

a) l’organització institucional i l’estructura adminis-
trativa de l’ens local

b) la gestió econòmica, comptable, pressupostària i del 
patrimoni

c) les decisions i actuacions d’especial rellevància ju-
rídica

d) la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim 
retributiu

e) els convenis i els contractes

f) la informació relativa a la participació de l’ens en 
consorcis, mancomunitats i altres organismes de ges-
tió comuna o de cooperació

g) les convocatòries i l’atorgament de subvencions i 
ajuts públics

h) els procediments administratius relacionats amb 
l’exercici de les seves competències

i) els informes, estudis, plans, programes i memòries 
generals

j) les dades relatives als procediments d’accés a l’ocu-
pació pública a l’ens local
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k) informació estadística.

l) informació geogràfica.

m) el resultat de les avaluacions previstes en l’article 32.

3. El deure de transparència inclou en tot cas les ma-
tèries i actuacions la publicitat de les quals s’estableix 
expressament per una norma.»

50 Esmena núm. 50
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

«Article 94. Portal de la transparència

1. El portal de la transparència així com els altres mit-
jans que es puguin crear d’acord amb la normativa de 
transparència, s’han de configurar com una platafor-
ma electrònica de publicitat a Internet, que ha de ser 
fàcilment identificable i n’ha de permetre als ciutadans 
la consulta i l’accés a tota la informació disponible 
d’una manera àgil i ràpida, així com la seva participa-
ció i col·laboració en els assumptes públics.

2. Als efectes que estableix l’apartat anterior, els por-
tals de la transparència han de garantir que la infor-
mació es difongui de manera constant i actualitzada 
i el seu contingut ha d’estar organitzat temàticament 
i cronològicament, incorporant-hi índexs i guies de 
consulta.

3. Els portals de la transparència dels ens locals s’han 
d’integrar en el portal de la transparència de la Ge-
neralitat d’acord amb els criteris de coordinació esta-
blerts pel govern.

4. Tots els municipis i entitats municipals descentralit-
zades de més de 5.000 habitants, així com la resta d’ens 
locals de Catalunya han de disposar d’un portal de la 
transparència per donar compliment a les obligacions 
previstes en aquest capítol.»

51 Esmena núm. 51

De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 95 Dret d’accés a la informació pública

1. El dret d’accés a la informació pública és el dret que 
es reconeix als ciutadans per a sol·licitar i obtenir la 
informació pública a partir dels setze anys.

2. L’exercici d’aquest dret no es pot condicionar a la 
concurrència d’un interès personal, no està subjecte a 
motivació, ni requereix la invocació de cap norma.

3. El dret d’accés inclou la informació elaborada per 
l’Administració i la que tingui en el seu poder com a 
conseqüència de l’activitat o l’exercici de les seves fun-
cions.

4. El dret d’accés a la informació pública inclou qual-
sevol forma o suport en el qual la informació hagi estat 
elaborada o es conservi.»

52 Esmena núm. 52
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 96 Garanties i límits del dret d’accés a la in-
formació pública

1. L’accés a la informació pública està limitat per la 
preservació dels drets i interessos públics o de terceres 
persones que, d’acord amb les lleis, poden justificar la 
denegació de l’accés o la seva restricció.

En qualsevol cas, l’exercici d’aquest dret s’haurà de 
dur a terme amb criteris de racionalitat, que no com-
prometin el funcionament ordinari dels serveis admi-
nistratius de l’ens local.

2. El dret d’accés només pot ser denegat o restringit 
per les causes expressament previstes a les lleis, i les 
limitacions legals que s’estableixin hauran de ser sem-
pre interpretades restrictivament i aplicades en benefi-
ci d’aquest dret, essent sempre proporcionades al seu 
objecte i finalitat de protecció.

En tot cas, el dret d’accés a la informació pública po-
drà ser denegat o restringit quan el seu coneixement o 
la seva divulgació suposi un perjudici per a: 

a. La seguretat pública.

b. La investigació o la sanció de les infraccions penals, 
administratives o disciplinàries 

c. El secret o la confidencialitat en els procediments 
tramitats per l’Administració pública, si el secret o 
la confidencialitat estan previstos en una norma amb 
rang de llei.

d. El principi d’igualtat de les parts en els processos 
judicials o la tutela judicial efectiva.

e. Els drets dels menors d’edat.

f. Els drets fonamentals de la persona reconeguts i em-
parats per la Constitució.

g. El secret professional i els drets de propietat intel-
lectual i industrial.

h. Els interessos públics o privats protegits expressa-
ment per la llei.

3. La resolució s’ha de formalitzar per escrit i s’ha de 
notificar al sol·licitant i, si s’escau, als tercers afectats 
que hagin comparegut en l’expedient.

En el cas que la resolució limiti parcialment o denegui 
el dret d’accés a la informació pública haurà de ser 
sempre motivada, i contindrà els motius concrets que 
la justifiquen en cada cas.

4. L’accés a la informació pública és gratuït quan es 
consulti en el lloc on es trobi dipositada o, si existeix, 
en format electrònic. L’expedició de còpies i la trans-
posició a formats diferents a l’original poden quedar 
subjectes a contraprestació econòmica, que es deter-
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minarà d’acord amb la legislació sobre taxes i preus 
públics.

5. Els ens locals han d’adoptar les mesures organitza-
tives i procedimentals necessàries per fer efectiu el dret 
d’accés a la informació pública i garantir-ne el com-
pliment.»

53 Esmena núm. 53
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 97. Cooperació i coordinació local i amb la 
Generalitat de Catalunya

1. Les comarques, les àrees metropolitanes en el seu 
cas i les vegueries poden assumir les obligacions de 
transparència i d’accés a la informació pública dels 
seus municipis, en l’exercici de les funcions de coope-
ració i assistència municipal que preveu aquesta Llei.

2. Els ens locals poden complir les seves obligacions 
de transparència per mitjà del Portal de la transparèn-
cia de la Generalitat, mitjançant el conveni de coope-
ració corresponent.

3. Aquesta cooperació també pot incloure l’adscrip-
ció al procediment especial de reclamacions en matè-
ria d’accés a la informació pública que s’estableixi en 
l’àmbit de la Generalitat.»

54 Esmena núm. 54
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

«Article 98. Principis del govern obert

1. Els ens locals han d’ajustar la seva actuació al princi-
pi de govern obert, que es fonamenta entre d’altres, en: 

a) el diàleg permanent entre l’Administració i els ciu-
tadans.

b) la presa de decisions públiques tenint en compte les 
necessitats i les preferències manifestades pels ciuta-
dans.

c) la participació i col·laboració ciutadana en la defini-
ció de les polítiques públiques més rellevants, de ca-
ràcter general i sectorial.

d) el foment de la transparència i de l’accés a la infor-
mació com a condició necessària per a la participació.

e) el retiment de comptes i l’assumpció de responsa-
bilitat davant els ciutadans, per part de les autoritats 
locals i els càrrecs directius.

f) el foment de l’accés electrònic a l’Administració en 
tots els àmbits de relació.

g) la millora continua de la qualitat dels serveis.

2. Els ens locals impulsaran el govern obert per mitjà 
dels instruments de transparència i els que permetin la 

millor interrelació amb els ciutadans i, especialment, 
els de caràcter participatiu.

Els instruments i formes de participació i col·laboració 
ciutadana s’han d’adreçar al conjunt de la ciutadania i 
seran difosos pels ens locals mitjançant el Portal de la 
transparència i/o altres canals de difusió que permetin 
el seu ampli coneixement.»

55 Esmena núm. 55
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 101. Establiment de l’òrgan, elecció i durada 
del càrrec

1. Els municipis amb una població superior a 5.000 
habitants poden establir l’existència de l’òrgan uniper-
sonal del síndic municipal de greuges i regular-ne l’es-
tatut, si ho decideix el ple per majoria absoluta. Aquest 
càrrec serà honorífic i no retribuït.

2. El síndic/a municipal de greuges és escollit pel ple 
del municipi, a proposta de l’alcalde o alcaldessa des-
prés de les consultes prèvies als grups i les entitats ciu-
tadanes del municipi. Per a l’elecció, cal assolir una 
majoria absoluta.

3. El càrrec de síndic/a municipal de greuges té una 
durada de cinc anys, prorrogables per nous períodes 
de la mateixa durada per acord de la majoria prevista 
en l’apartat anterior.

4. El síndic/a municipal de greuges presentarà anual-
ment davant el ple municipal la memòria de les seves 
actuacions referides a l’any anterior.»

56 Esmena núm. 56
D’addició
GP de Convergència i Unió

«Article 103. Relació i col·laboració amb el Síndic de 
Greuges de Catalunya

1. Els síndics municipals de greuges col·laboraran amb 
el Síndic de Greuges de Catalunya, d’acord amb el 
que preveu la llei que regula aquesta institució. Amb 
aquest efecte, podran subscriure convenis.

2. Els síndics municipals podran donar trasllat de les 
queixes al Síndic de Greuges de Catalunya quan la se-
va naturalesa ho requereixin.

3. El municipis, també podran fer un conveni amb el 
Síndic de Greuges de Catalunya.»
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57 Esmena núm. 57
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 104. Dret a la participació ciutadana

1.El dret de participació permet als ciutadans i a les 
entitats intervenir en els assumptes públics locals.

2.Aquest dret s’exercirà d’acord amb el que disposa la 
normativa reguladora sobre la transparència, l’accés 
a la informació i el bon govern, que permet als ciuta-
dans i a les entitats, amb caràcter general, presentar 
propostes i fer suggeriments a l’Administració pública 
sobre qualsevol assumpte de la seva competència.»

58 Esmena núm. 58
De supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 107. Dret d’iniciativa

1. Els veïns que tinguin la condició de ciutadans de Ca-
talunya disposen d’un dret d’iniciativa popular per pre-
sentar propostes. Les propostes han de referir-se neces-
sàriament a competències de l’Administració local a la 
qual s’adrecen.

2. El dret d’iniciativa inclou, en tot cas, la proposta 
d’iniciatives normatives. El reglament de participació 
ha d’establir el nombre mínim de signatures de suport 
per a aquest tipus d’iniciativa.»

59 Esmena núm. 59
De supressió
GP de Convergència i Unió

«Article 108. Tramitació de la iniciativa i resolució

1. L’exercici del dret d’iniciativa obliga l’ens local a ini-
ciar un procediment administratiu en el qual ha de va-
lorar la proposta pel que fa a la seva oportunitat per 
a l’interès públic, la seva necessitat i els costos d’im-
plementació. En aquest procediment serà obligatori 
l’emissió d’un informe de legalitat i de viabilitat econò-
mica, tenint especialment en compte el principi d’esta-
bilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2. La decisió s’ha d’adoptar, en el termini màxim de tres 
mesos, pel ple i haurà de ser motivada. Si en aquest ter-
mini no s’adopta i es notifica, s’entendrà desestimada.

3. La resolució només podrà ser objecte de recurs fona-
mentat en la vulneració dels elements reglats aplicables 
a l’exercici del dret, però no pel que fa a la decisió d’ac-
ceptar o no la iniciativa.»

60 Esmena núm. 60
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Article 110. Garanties generals del dret de participació

El dret de participació s’exerceix d’acord amb les ga-
ranties que disposa la normativa reguladora sobre la 
transparència, l’accés a la informació i el bon govern, 
i que, en tot cas, per a la seva efectivitat els ens locals 
han de: 

a) Donar informació amb antelació suficient sobre les 
propostes sotmeses a la consideració dels ciutadans.

b) Subministrar la informació que sigui necessària per 
a la seva deguda valoració, de forma adequada, siste-
màtica i intel·ligible.

c) Valorar el resultat dels processos participatius, en el 
moment de la presa de decisió.

d) Informar els ciutadans que han participat en el pro-
cés de les decisions adoptades i dels motius que les 
justifiquen.»

61 Esmena núm. 61

De supressió
GP de Convergència i Unió

De la disposició addicional primera

«Primera. Mesures de redimensionament del sector pú-
blic local

1. Els municipis, les comarques, les vegueries i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona resten subjectes a les me-
sures de redimensionament del sector públic local esta-
blertes legalment amb la finalitat de donar compliment 
als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. Aquestes mesures inclouen, en tot cas: 

a) la prohibició d’adquirir, constituir o participar en la 
constitució, directament o indirecta, de nous organis-
mes, entitats, societats, consorcis, fundacions, unitats i 
altres ens mentre tinguin en vigor un pla de sanejament 
financer, economicofinancer o d’ajustament

b) l’obligació de dissoldre les entitats que desenvolupin 
activitats econòmiques que tinguin adscrites, als efec-
tes del Sistema europeu de comptes, quan es trobin en 
situació deficitària i aquesta situació no es pugui corre-
gir en els terminis legalment establerts.

2. Els organismes, entitats, societats, consorcis, funda-
cions, unitats i altres ens que, als efectes del Sistema 
europeu de comptes, estiguin adscrits o depenguin dels 
ens locals a què es refereix l’apartat 1, no podran cons-
tituir ni participar en la constitució ni adquirir noves 
unitats, independentment de la seva classificació secto-
rial en termes de comptabilitat.»
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62 Esmena núm. 62
De modificació
GP de Convergència i Unió

Disposició addicional tercera

«Tercera. Incompatibilitats dels representants locals

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, el Parlament haurà d’aprovar una llei 
que estableixi el règim d’incompatibilitats dels repre-
sentants locals de Catalunya.»

63 Esmena núm. 63
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’una nova disposició addicional

«Disposició addicional: 

1. Els preceptes d’aquesta llei no seran d’aplicació al 
procés de creació de les comarques del Lluçanès i el 
Moianès que s’acabaran de tramitar d’acord amb la 
legislació vigent fins ara.

2. Excepcionalment, es dispensa al municipi de Me-
dinyà de l’aplicació de les disposicions sobre la crea-
ció de nous municipis establertes en aquesta llei i a la 
Llei 13/1998, de 19 de novembre, de modificació de la 
Llei 8/1987, del 15 d’abril, municipal i de règim local 
de Catalunya, en relació amb els requisits exigits per 
constituir municipis nous, podent esdevenir nou muni-
cipi segregat de Sant Julià de Ramis, si el Parlament de 
Catalunya així ho determina en la llei que previngui la 
seva creació.»

64 Esmena núm. 64
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

De la disposició transitòria primera

«Primera. Modificacions comarcals derivades de l’e-
xistència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

1. El Govern de la Generalitat ha d’iniciar, en el ter-
mini màxim d’un any a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, els procediments necessaris per com-
plir amb el que preveu l’article 50 amb relació a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. L’instrument que reguli 
el procediment incorporarà així mateix les disposici-
ons relatives a la successió en drets i obligacions de les 
comarques extingides, així com els mecanismes, con-
dicions i terminis del traspàs dels mitjans personals i 
materials.

2. Als efectes previstos en l’apartat anterior, el proce-
diment haurà d’incloure la supressió del consell co-
marcal de la comarca del Barcelonès i la modificació 
dels consells comarcals de les comarques del Baix 
Llobregat, del Maresme i del Vallès Occidental.»

65 Esmena núm. 65
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Disposició transitòria quarta. Règim transitori men-
tre no es constitueixin els consells de vegueria

1. Les referències que aquesta Llei fa a les vegueri-
es, consells de vegueria i consellers de vegueria, s’han 
d’entendre fetes, respectivament, a les províncies, di-
putacions i diputats provincials, mentre no es constitu-
eixin els consells de vegueria.

2. Mentre no es constitueixin els consells de vegueria, 
les competències atribuïdes a les vegueries, d’acord 
amb l’article 65.1 d) i e) d’aquesta Llei, les exerciran 
els municipis, d’acord amb el que disposen els articles 
54 i 55 d’aquesta Llei»

66 Esmena núm. 66
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Disposició transitòria sisena. Dissolució de manco-
munitats

En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, s’hauran de dissoldre les mancomuni-
tats que tinguin com a objecte fundacional la prestació 
d’un servei que s’hagi establert en règim de gestió co-
muna en els àmbits comarcal o metropolità, o inclòs en 
el pla o plans d’actuació comarcal, excepte que s’acre-
diti la seva prestació a un cost inferior al que el pres-
ta o pot prestar la comarca o l’àrea metropolitana, i 
s’hagi obtingut prèviament l’autorització per part dels 
òrgans de govern del consell comarcal o de l’àrea me-
tropolitana de l’àmbit territorial d’actuació de la man-
comunitat.»

67 Esmena núm. 67
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Disposició transitòria setena. Dissolució de consorcis 

En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, s’hauran de dissoldre els consorcis que 
tinguin com a objecte fundacional la prestació d’un 
servei que s’hagi establert en règim de gestió comuna 
en els àmbits comarcal o metropolità, o inclòs en el pla 
o plans d’actuació comarcal, excepte que s’acrediti la 
seva prestació a un cost inferior al que el presta o pot 
prestar la comarca o l’àrea metropolitana, i s’hagi ob-
tingut prèviament l’autorització per part dels òrgans de 
govern del consell comarcal o de l’àrea metropolitana 
de l’àmbit territorial d’actuació del consorci.»
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68 Esmena núm. 68
De modificació
GP de Convergència i Unió

Disposició transitòria novena

«Novena. Mesures de simplificació organitzativa

1. El Govern de la Generalitat, en el termini d’un any, 
farà una avaluació de les comissions i òrgans de col-
laboració, de caràcter general o sectorial, existents en-
tre la Generalitat i els ens locals, als efectes d’establir 
la continuïtat d’aquelles que siguin imprescindibles 
per raó de la seva naturalesa o funcions, i la supressió 
i unificació en la Comissió Mixta de Govern Local de 
Catalunya de la resta.

2. Les comissions i òrgans suprimits es podran cons-
tituir com a grups de treball o subcomissions en el si 
de la Comissió Mixta de Govern Local de Catalunya.

3. La supressió a què es refereix l’apartat 1 podrà afec-
tar les comissions creades per llei. Amb aquest efecte, 
es deslegalitzen i passen a tenir rang reglamentari les 
normes legals que les regulen.»

69 Esmena núm. 69
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

«Disposició derogatòria

Amb efectes de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que-
den derogats els preceptes següents: 

a) Del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització co-
marcal: art. 12, 14.1, 14.4, 16.2, 19, 20, 21, primer punt 
de l’apartat 1 de l’article 22, i 22.2.

b) Del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya: art. 1, 2, 6, 9, 15, 59, 66, 67, 68.1, 
68.2, 70, 71, 79 a 83, ambdós inclosos, 84 a 86, 115.1, 
115.4, 123 a 132, ambdós inclosos, 141, 142, 163.3, 
164.1, 166 i 270.

c) De la Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries: art. 22.

d) Les normes d’igual o inferior rang que s’oposin a 
les disposicions d’aquesta Llei, la contradiguin o si-
guin incompatibles amb el seu contingut.»

70 Esmena núm. 70
De supressió
GP de Convergència i Unió

A la disposició final segona

«Segona. Autorització per a la refosa de la legislació 
local vigent

1. S’autoritza el Govern per refondre, en el termini 
d’un any, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
les disposicions legals vigents en matèria de règim lo-
cal.

2. L’autorització per a la refosa comprèn també les fa-
cultats de regularitzar, aclarir i harmonitzar les dis-
posicions afectades, i modificar, quan sigui necessari, 
l’ordenació sistemàtica dels preceptes dins el text únic.

3. El decret legislatiu resultant de la refosa tindrà la de-
nominació de «Codi de dret local de Catalunya.»

Palau del Parlament, 19 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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