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nalment al nombre de regidors obtinguts per cada llista 
en les eleccions municipals. Si només s’ha de designar 
un representant, aquest és designat pel consistori per 
majoria absoluta; si en dues votacions és impossible 
assolir aquesta majoria, serà designat un regidor de la 
llista més votada».

Esmena núm. 4 de modificació

De l’apartat 2, de l’article 6: 

«6.2. La representació de cadascun dels municipis en 
el Consell Metropolità és la següent: 

a) El municipi de Barcelona, vint-i-cinc membres.

b) Els municipis de més de setanta-cinc mil habitants, 
quatre membres.

c) Els municipis de entre vint mil i setanta-cinc mil ha-
bitants, tres membres.

d) Els municipis de menys de vint mil habitants, un 
membres».

Esmena núm. 5 de modificació

De l’apartat 3, de l’article 6: 

«6.3. Als efectes de la distribució de consellers establer-
ta en l’apartat anterior, el nombre d’habitants és el que 
s’hagi tingut en compte en les eleccions municipals de 
les quals resulti la constitució del Consell Metropolità».

Esmena núm. 6 de supressió

De l’apartat 1, de l’article 7: 

«[...] que no en siguin membres nats».

Esmena núm. 7 de supressió

De l’apartat 2, de l’article 7: 

«[...] que no siguin consellers metropolitans nats [...]».

Esmena núm. 8 de modificació

De la lletra b), de l’apartat 2, de l’article 7: 

«[...] s’atribuiran d’acord amb els restes majors de la 
proporció del nombre de regidors obtinguts».

Esmena núm. 9 de supressió

De la lletra c), de l’apartat 2, de l’article 7.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 200-00084/08

Esmenes a l’articulat
Reg. 70990, 71047, 71055, 71059 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 04.05.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 70990)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb allò que preveu l’article 107 del Re-
glament de la Cambra, presenta les següents Esmenes a 
l’articulat del «Projecte de Llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona», amb N.T. 200-00084/08.

Esmena núm. 1 d’addició

De l’apartat 1, de l’article 2: 

«[...] Viladecans i Vallirana».

Esmena núm. 2 de modificació

De l’article 5: 

«El Consell Metropolità l’integren els regidors i regi-
dores elegits pels municipis, que reben tots ells la de-
nominació de consellers i conselleres metropolitans».

Esmena núm. 3 de modificació

De l’apartat 1, de l’article 6: 

«6.1. El ple del consell metropolità es compon dels re-
presentants elegits pels municipis integrats dins l’entitat 
d’entre llurs regidors. Els representants, i els substituts 
per cobrir les eventuals vacants, són designats, en una 
sessió extraordinària convocada a aquest efecte a cada 
un dels municipis, d’entre les diverses llistes, proporcio-
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Esmena núm. 16 d’addició

De la disposició addicional Onzena: 

«Onzena. Organització territorial de l’Administració 
de la Generalitat.

El Govern de la Generalitat, d’acord amb els princi-
pis d’eficàcia, eficiència, simplificació administrativa, 
transparència i agilitat, ha de procurar en la mesura del 
possible que la organització territorial de l’Administra-
ció de la Generalitat, en especial la que correspon als 
diferents departaments, s’adeqüi a l’àmbit territorial de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona».

Esmena núm. 17 d’addició

De la disposició addicional Dotzena: 

«Dotzena. Projecte de llei de finançament del transport 
públic.

El Govern, en el termini màxim de quatre mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de presentar al Par-
lament el projecte de llei de finançament del transport 
públic, que en tot cas haurà de preveure la supressió del 
recàrrec de l’Impost sobre béns immobles pel finança-
ment del transport metropolità».

Esmena núm. 18 d’addició

De la Disposició addicional Tretzena: 

«Tretzena

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aques-
ta llei es farà la integració del consell comarcal del 
Barcelonès en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tot 
assumint aquest les seves competències, en ares a asso-
lir la major eficàcia possible i eficiència».

Esmena núm. 19 d’addició

De la Disposició addicional Catorzena: 

«Catorzena

En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei es constituirà un Comitè d’alcaldes, el 
règim i funcionament del qual es regularà reglamen-
tàriament».

Esmenes a l’exposició de motius del projecte de 
llei de l’àrea metropolitana de barcelona: 

Esmena núm. 20 de modificació

Del paràgraf catorzè: 

«[...] segueixen tretze disposicions addicionals [...]».

Palau del Parlament, 3 de maig de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré

Esmena núm. 10 de supressió

De l’apartat 3, de l’article 7: 

«[...] Aquesta sessió i l’elecció del president, es desen-
voluparà d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 
de règim electoral general per a l’elecció de l’alcalde».

Esmena núm. 11 de modificació

De l’apartat 2, de l’article 11: 

«11.2. El president de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na es elegit pel Consell Metropolità entre els seus mem-
bres amb una majoria de dos terços en primera votació. 
En el cas de què cap candidat obtingui aquesta majoria, 
serà elegit president l’Alcalde de Barcelona».

Esmena núm. 12 de modificació

De l’apartat 1, de la disposició addicional Quarta: 

«[...] de govern han d’acordar [...]».

Esmena núm. 13 d’addició

Del segon paràgraf, de l’apartat 1, de la disposició ad-
dicional Quarta: 

«Un cop s’hagin constituït formalment els òrgans de go-
vern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha de pro-
cedir, d’acord amb el que estableix aquesta disposició 
addicional, a la dissolució de la Mancomunitat de Mu-
nicipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona».

Esmena núm. 14 d’addició

De la disposició addicional Quarta (bis): 

«Quarta (bis). Dissolució del consorci de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona.

En el termini de sis mesos des de la constitució for-
mal dels òrgans de govern de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, s’ha de procedir a la dissolució i posterior 
liquidació del Consorci de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, en les condicions que s’estableixin reglamentà-
riament».

Esmena núm. 15 de supressió

De l’apartat 1, de la disposició addicional desena: 

«[...] i, si s’escau [...]».
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Enmienda número 3

De modificación

Grupo Mixto

Artículo 11.2

Se modifica el redactado completo del artículo: 

«La presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na serà ocupada per l’alcalde de Barcelona per tal de 
mantenir l’equilibri i proporcionalitat institucional».

Enmienda número 4

De modificación

Grupo Mixto

Artículo 13.5

Se modifica el redactado en las expresiones señaladas 
en cursiva: 

«L’Àrea Metropolitana de Barcelona pot col·laborar en 
l’exercici d’activitats pròpies de l’Administració de la 
Generalitat, de la Diputació provincial i dels municipis, 
per mitjà d’informació, convenis, encàrrecs de gestió, 
delegació de competències i de qualsevol altre instru-
ment que sigui idoni.»

Enmienda número 5

De adición

Grupo Mixto

Disposición adicional nueva

«Queda disolt el Consell Comarcal del Barcelonès i els 
consell comarcals els àmbits dels quals quedin plena-
ment integrats en l’àmbit de l’àrea.»

Palau del Parlament, 3 de mayo de 2010

Albert Rivera Díaz
Portavoz del GP Mixto (C’s)

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, el Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 71055)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que preveu l’article 107 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, presenten les següents esmenes a l’articulat 
del Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (N. T. 200-00084/08).

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 71047)

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Grupo Mixto, que 
pertenece al partido Ciutadans - Partido de la Ciuda-
danía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes 
enmiendas al articulado del Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. (Tram. 200-00084/08).

Enmienda número 1

De modificación

Grupo Mixto

Artículo 2.2

Se modifica el redactado en las expresiones señaladas 
en cursiva: 

«L’àmbit territorial es pot modificar per llei del Par-
lament a iniciativa o audiència prèvia dels municipis 
afectats, informe de la Diputació de Barcelona, informe 
dels consells comarcals afectats, informe de la Comis-
sió de Delimitació Territorial i dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora.»

Enmienda número 2

De modificación

Grupo Mixto

Artículo 6.2

Se modifica el redactado en las expresiones señaladas 
en cursiva: 

«La representació de cadascun dels municipis en el 
Consell Metropolità és la següent: 

a) El municipi de Barcelona, dinou membres.

b) Els municipis de Badalona i l’Hospitalet del Llobre-
gat, set membres.

c) Els municipis d’entre cinquanta i cent mil habitants, 
tres membres.

d) Els municipis d’entre vint i cinquanta mil habitants, 
dos membres.

e) Els municipis de menys de vint mil habitants, un 
membre.»
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termini fixat a l’apartat 1 de l’article 7, com a requisit 
previ a la celebració de la sessió constitutiva del Con-
sell Metropolità, i als efectes del que determina l’article 
11.2,b) d’aquesta Llei.»

Esmena 6

Adició d’un nou text a l’apartat 3 de l’article 6

«Els consellers i conselleres metropolitans que no són 
membres nats, així com els substituts i substitutes per 
cobrir les eventuals vacants, són elegits pel plenari de 
l’ajuntament de cada municipi entre els seus regidors i 
regidores.»

Esmena 7

Modificació de l’apartat 1 de l’article 7

«En el termini de trenta dies des de la constitució dels 
ajuntaments, cada municipi convocarà la sessió o ses-
sions extraordinàries del Ple per a l’elecció dels seus 
representants al Consell Metropolità que no en siguin 
membres nats.»

Esmena 8

Adició d’un nou text a l’apartat c de l’article 7.2

c) «Quan, a més a més de l’alcalde o alcaldessa mem-
bre nat del Consell Metropolità, només calgui elegir un 
representant, la designació es farà per majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació i, si cap 
candidat assoleix aquesta majoria, serà designat un re-
gidor o regidora de la llista més votada en les eleccions 
locals.»

Esmena 9 

Modificació. Nova redacció de l’apartat 3 de l’article 7

«7.3. El Consell metropolità celebra la seva sessió cons-
titutiva el desè dia, o el següent si és inhàbil, des de 
l’acabament del termini fixat a l’apartat 1 d’aquest ar-
ticle. Aquesta sessió i l’elecció del president es desenvo-
lupa d’acord amb allò que preveu la legislació electoral 
general per a l’elecció d’alcalde, amb les especialitats 
dels articles 4.5.b) i 11.2 d’aquesta Llei.»

Esmena 10 

Adició d’un nou text a l’apartat b de l’article 8.1

«Determinar el nombre de membres de la Comissió Es-
pecial de Comptes i distribuir-los entre tots els grups 
polítics amb representació en el Consell Metropolità. 
El nombre de membres és proporcional a la seva re-
presentativitat en el consell metropolità o igual per a 
cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de 
vot ponderat.»

Esmena 1

Adició d’un nou text a l’apartat 2 de l’article 2

«L’àmbit territorial es pot modificar per llei del Parla-
ment a iniciativa o amb audiència prèvia dels municipis 
afectats, informe dels ens supramunicipals de l’àmbit 
metropolità, informe de la Comissió de Delimitació 
Territorial i dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.» 

Esmena 2

Modificació de l’apartat a de l’article 3.4

«Per mitjà de la seva potestat normativa i reglamentària 
i en l’àmbit de les seves competències, l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona pot regular, entre d’altres objectes: 

a) L’exercici d’activitats pels particulars, tot sotmetent-
les a prèvia llicència o autorització, a comunicació 
prèvia o declaració responsable, i a d’altres mesures 
d’inspecció i control administratiu d’acord amb la le-
gislació sectorial corresponent.»

Esmena 3

Adició d’un nou text a l’apartat 5 de l’article 3

«La potestat sancionadora s’exerceix d’acord amb la le-
gislació de règim local, amb les competències atorgades 
per aquesta Llei i per les lleis sectorials. L’Àrea Metro-
politana de Barcelona ingressa com a recursos propis 
els imports de les multes, llevat que s’hagin imposat a 
proposta dels municipis.»

Esmena 4

Modificació de l’apartat 4 de l’article 4

«L’acord del Consell Metropolità o en el seu cas el re-
glament orgànic poden establir i regular, com a òrgan 
d’administració, la gerència, i atribuir-li les compe-
tències de les que preveu aquesta llei. Així mateix, la 
presidència també pot delegar en la gerència les seves 
competències segons l’article 11.5.»

Esmena 5

Addició d’un nou apartat 5 a l’article 4

«4.5. Es preveu la creació d’un Consell d’alcaldes amb 
les següents característiques: 

a) El Consell d’alcaldes, integrat pels alcaldes dels mu-
nicipis de l’Àrea Metropolitana, pot presentar al Con-
sell Metropolità propostes d’actuació que siguin d’in-
terès per a l’Àrea Metropolitana, i ha d’emetre informe 
previ sobre l’aprovació del programa d’actuació i les 
matèries que determini el reglament orgànic

b) Per a la seva constitució després de cada convocatò-
ria d’eleccions locals, el Consell d’alcaldes es reuneix, 
presidit per una mesa d’edat, a les deu hores del desè 
dia, o el següent si és inhàbil, des de l’acabament del 
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Esmena 18

Adició d’un nou apartat a l’article 8

«Els acords s’adopten, com a regla general, per majo-
ria simple dels membres presents. Es requereix el vot 
favorable de majories qualificades del nombre legal de 
membres de l’entitat quan ho estableix la legislació de 
règim local i sectorial aplicable. En tot cas, es requereix 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de l’entitat per a l’aprovació del reglament 
orgànic de l’entitat.»

Esmena 19

Modificació de l’apartat 1 de l’article 9

«De conformitat amb l’article 4.2 es pot constituir les 
comissions que es considerin oportunes per al seu mi-
llor funcionament.»

Esmena 20

Modificació de l’apartat 1 de l’article 11

«El president o presidenta ostenta té la màxima re-
presentació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i és 
responsable de la seva gestió política davant el Consell 
Metropolità.»

Esmena 21

Modificació. Nova redacció de l’apartat 2 de l’article 11

«Article 11. La Presidència i les vicepresidències

11.2 L’elecció de la Presidència atendrà les següents 
condicions i procediment: 

a) El president de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és 
elegit pel Consell Metropolità d’entre els seus membres 
que tenen la condició d’alcaldes. La pèrdua d’aquesta 
condició d’alcalde fa perdre també la de president.

b) Per a la proclamació de la candidatura a president 
cal que aquesta sigui recolzada pel Consell d’alcaldes, 
amb el vot favorable dels alcaldes de municipis que 
representin dues terceres parts de la població de l’Àrea 
Metropolitana, segons preveu l’article 4.5.b) d’aques-
ta Llei. Cas que no s’assoleixi aquest recolzament, la 
sessió de constitució del Consell Metropolità així com 
la prèvia sessió del Consell d’alcaldes resten de nou 
convocades al setè dia següent en la mateixa forma.

c) Cas que en aquesta segona convocatòria no s’asso-
leixi el nomenament de president segons el procediment 
del paràgraf anterior, en la mateixa sessió del Consell 
metropolità es procedirà a l’elecció pels Consellers en 
base a les candidatures proposades pels partits polítics, 
coalicions, federacions i agrupacions d’electors que ha-
gin obtingut representació al Consell metropolità, i el 
candidat ha d’obtenir una majoria de tres cinquenes 
parts. Si cap candidat és elegit, s’entendrà convocada 
nova sessió per a l’elecció de president al setè dia se-

Esmena 11

Adició d’un nou apartat b bis a l’article 8.1

«b,bis) Crear i regular els òrgans complementaris.»

Esmena 12

Adició d’un nou text l’apartat c de l’article 8.1

«c) Controlar i fiscalitzar els altres òrgans de govern i 
administració.»

Esmena 13

Modificació de l’apartat h de l’article 8.1

«h) Aprovar i modificar el pressupost, la plantilla de 
personal i aprovar els comptes.»

Esmena 14

Adició d’un nou text l’apartat o de l’article 8.1

«o) Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ali-
enar i gravar béns declarats de valor històric o artístic 
no previstos al pressupost i en tot cas quan superin els 
percentatges per a l’adquisició, i la gestió i alienació de 
béns de caràcter patrimonial.»

Esmena 15

Adició d’un nou text l’apartat r de l’article 8.1

«r) Aprovar la plantilla, la relació de llocs de treball, 
les retribucions del personal d’acord amb el pressupost, 
l’oferta pública d’ocupació, el nombre, règim i retribu-
cions del personal directiu i eventual, i el nomenament 
del personal directiu a proposta del president/a i la se-
paració del servei dels funcionaris.»

Esmena 16

Modificació de l’apartat v de l’article 8.1

«v) Establir el règim retributiu dels consellers metro-
politans, del president/a, del/de la gerent, si s’escau, i 
d’altres òrgans unipersonals. així com el del personal 
eventual.»

Esmena 17

Adició d’un nou text a l’apartat 2 de l’article 8

Les competències de l’apartat anterior poden ser atribu-
ïdes pel Consell metropolità a la Junta de Govern, llevat 
de les esmentades en les lletres a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), j), k), l), m), n), r), s), t), u) i v) i w).
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Esmena 26

Adició d’un nou punt b,bis a l’apartat 3 de l’article 14

B bis) La coordinació del sistemes municipals de sa-
nejament en baixa i, en particular, la planificació i la 
gestió integrada de l’evacuació d’aigües pluvials i resi-
duals i de les xarxes de clavegueram.

Esmena 27

Modificació. Nova redacció de l’apartat a de l’article 
14.5

«a) La coordinació i formulació d’un Pla d’actuació 
metropolità per a la protecció del medi ambient, la salut 
i la biodiversitat, i de mesures de lluita contra el canvi 
climàtic i formular una Agenda 21 metropolitana.»

Esmena 28

Modificació. Nova redacció de l’apartat 1 de l’article 15

«El Consell Metropolità pot aprovar a l’inici de cada 
mandat el Pla d’Actuació Metropolità en el que esta-
bleix els programes, eixos, actuacions i accions que 
convinguin per a la prestació i l’establiment de serveis 
metropolitans.»

Esmena 29

Addició d’un nou apartat c) a l’apartat 1 de l’article 19

c) La formulació dels plans, cartes i programes derivats 
de la Llei del paisatge de Catalunya.

Esmena 30

Addició d’un nou text a l’apartat 2 de l’article 19

19.2. Així mateix, l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
pot proposar als òrgans competents de l’Administració 
de la Generalitat la formulació d’instruments d’orde-
nació territorial, parcial, sectorial i paisatgística, en el 
seu àmbit territorial.

Esmena 31

Addició d’un nou text a la lletra a de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 23

a) Definir a escala metropolitana les reserves per als sis-
temes urbanístics generals de comunicacions i d’altres 
infraestructures, d’equipaments comunitaris i d’espais 
lliures, com poden ser els parcs, els corredors naturals 
o altres espais per al lleure o per a la preservació dels 
elements naturals.

güent al de la convocatòria anterior i a la mateixa hora, 
i així successivament fins que resulti elegit president.» 

Esmena 22

Modificació. Nova redacció de l’apartat k de l’article 
11.3

«L’adjudicació de concessions i l’adquisició de béns im-
mobles i drets subjectes a la legislació patrimonial 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 del patrimoni, quan el seu valor no superi 
el percentatge ni la quantia indicats.»

Esmena 23

Modificació de l’apartat n de l’article 11.3

«Aprovar la revisió d’ofici dels seus actes i la iniciativa 
per a proposar al Consell la declaració de lesivitat en 
matèries de la seva competència.

Esmena 24

Addició d’un nou apartat f) a l’apartat 2 de l’article 14

f) La promoció del transport sostenible.

Esmena 25

Modificació de l’apartat 3 de l’article 14

«En matèria d’aigües, sens perjudici de les competèn-
cies de l’administració hidràulica de Catalunya, i de les 
competències municipals que no siguin objecte de re-
gulació en aquesta llei, i d’acord amb la planificació 
aprovada per la Generalitat i del règim econòmics fi-
nancer establert, l’Àrea Metropolitana de Barcelona té 
les competències i la titularitat dels serveis següents: 

a) El subministrament domiciliari d’aigua potable o 
abastament d’aigua en baixa, la seva gestió directa  
o indirecta, la regulació, prèvia a l’autorització de la 
comissió de preus de Catalunya, dels preus de les tari-
fes d’aigua d’acord amb els costos que la prestació del 
servei requereix, que compren l’estructura tarifària i els 
tractaments especials o bonificacions, i d’altres funcions 
que corresponen l’ens local titular del servei.

b) El sistema públic de sanejament en alta i depuració 
d’aigües residuals, així com la seva regeneració per a 
nous usos, sense perjudici de les competències de l’ACA 
per atorgar els corresponents títols habilitants (conces-
sió/autorització) per la reutilització de les aigües rege-
nerades.
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Esmena núm. 3. d’addició Art. 1.3

A partir de: «següents principis generals:»

Afegir: «el de subsidiarietat, el de participació dels 
municipis [...]».

Esmena núm. 4. d’addició Art. 1.3 in fine

A partir de: «i en la prestació de serveis»

Afegir: «, el d’asimetria.»

Esmena núm. 5. d’addició Art. 2.1 

«[...] Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans.»

Esmena núm. 6. de modificació Art. 2.2

Queda redactat de la següent manera: 

«L’àmbit territorial es pot modificar per Llei del Parla-
ment [...] afectats, previ informe de la Comissió Mixta 
Govern de la Generalitat-Governs Locals i dictamen 
de la Comissió Jurídica Assessora.»

Esmena núm. 7. D’addició d’un nou art. 2.3 

«2.3. En el cas de municipis pertanyents a la Vegue-
ria de Barcelona, el procediment d’incorporació dins 
l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
requerirà sol·licitud del municipi interessat, continuï-
tat amb els límits territorials d’un municipi integrant i 
aprovació definitiva del Consell Metropolità.»

Esmena núm. 8 de modificació Art. 3.1

«3.1. En la seva qualitat d’administració pública de ca-
ràcter funcional [...]» 

Esmena núm. 9 de supressió Art. 3.4.a)

Suprimir tota la lletra a).

Esmena núm. 10 de supressió Art. 3.6

Suprimir-lo tot.

Esmena núm. 11 de supressió art. 4.3 

Supressió de tot el paràgraf 3 de l’art. 4.

Esmena 32

Modificació. Nova redacció de l’apartat b de l’article 38

«Per via d’informe preceptiu, en la formulació i apro-
vació dels plans i programes, i d’acord amb els proce-
diments que es determinin al Reglament orgànic me-
tropolità.»

Esmena 33

Modificació de l’apartat c de l’article 38

«La presentació d’iniciatives i propostes, de conformitat 
amb allò que disposi el Reglament orgànic metropolità.»

Esmena 34

Modificació de l’apartat 2 de l’article 39

«En aquests òrgans de participació sectorial, a més a 
més de consellers i conselleres metropolitans i regi-
dors i regidores dels municipis, s’hi poden integrar els 
ciutadans i ciutadanes afectats interessats i les seves 
associacions representatives, personal especialitzat de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dels ajuntaments, 
representants de les universitats, altres experts externs, 
i representants d’altres administracions.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2010

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 71059)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Lluís M. Corominas 
i Díaz, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que disposa l’article 107 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes al 
Projecte de llei de L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(tram. 200-00084/08).

Esmena núm. 1. de modificació Art. 1.2

«1.2. L’AMB és un ens local supramunicipal de caràcter 
funcional integrat pels municipis [...]» 

Esmena núm. 2. de supressió Art. 1.3

A partir de: «següents principis generals»

Suprimir: 

«el d’autonomia local (fins a) estricta responsabilitat».
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Esmena núm. 18 d’addició Art. 6.5 in fine

«[...] de conseller metropolità. Quan la vacant sigui 
efectiva es procedeix segons allò previst a l’article 7.1 
bis d’aquesta llei.»

Esmena núm. 19 d’addició Art. 7.1 bis

«7.1 bis No obstant el paràgraf anterior, tot regidor o 
regidora elegit per integrar el Consell Metropolità, ha 
de comptar amb el corresponent regidor suplent, no-
menat ad personam, en el mateix acte de nomenament 
i als exclusius efectes de cobrir l’eventual vacant del 
regidor antecessor.

La impossibilitat sobrevinguda per a l’exercici del 
càrrec per part del substitut, provoca la substitució 
immediata d’aquest en un altre regidor de la mateixa 
candidatura degudament representada en el municipi 
on s’ha originat la vacant. A aquest efecte, la designació 
del nou conseller substitut, s’efectua pel President en el 
mes següent a la verificació de la pèrdua de la condició 
del conseller antecessor amb la corresponent presa en 
consideració del Consell Metropolità.»

Esmena núm. 20 de modificació Art. 7.2.a)

Queda redactat de la següent manera: 

«a) En tots aquells municipis de població superior a 
100.000 habitants que integren l’àmbit funcional de 
l’AMB, per a la designació de representants i substituts 
de cadascun d’ells, s’atribueixen els llocs a les diverses 
llistes en proporció al [...]»

Esmena núm. 21 de modificació Art. 7.2.a)

«c) En tots aquells municipis de població fins a 100.000 
habitants la designació es farà per majoria absoluta 
dels membres de la coorporació [...]»

Esmena núm. 22 de modificació Art. 8.1 a)

«a) Nomenar formalment el president de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, que correspon a qui ostenta 
l’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat 
amb allò disposat a l’art. 11.2 d’aquesta llei.»

Esmena núm. 23 d’addició Art. 8.1.a) bis

«Pren en consideració els nomenaments i el cessaments 
dels consellers metropolitans que hagin estat elegits per 
cada municipi dels que integren l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona».

Esmena núm. 12 d’addició Nou article 4.3 

«4.3. La Junta de Govern és l’òrgan que assisteix el 
President de l’Àrea Metropolitana en l’exercici de les 
seves atribucions.

Està integrada pel President o Presidenta de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i un nombre de consellers 
municipals nomenats pel President a proposta del Con-
sell Metropolità, que en cap cas pot superar el terç dels 
membres de dret del Consell.

A més de la funció d’assistència al President, la Junta 
de Govern, té aquelles altres funcions delegades per 
altres òrgans metropolitans i les que li siguin atribuïdes 
per llei.» 

Esmena núm. 13 de modificació Art. 4.4

«4.4. L’acord del Consell Metropolità o, en el seu cas 
[...], la gerència.»

(suprimir a partir de «gerència» fins al final).

Esmena núm. 14 de modificació Art. 5

Queda redactat de la següent manera: 

«[...] l’integren tots els alcaldes o alcaldesses de cada 
municipi de l’àmbit metropolità i els regidors i regido-
res elegits pels municipis. Aquestes persones reben la 
denominació de consellers i conselleres metropolitans.»

Esmena núm. 15 de supressió Art. 6.1 In fine

Suprimir des de: [...] «, tot i que [...]» fins al final.

Esmena núm. 16 d’addició d’un nou paràgraf Art. 6.1

6.1 [...] del Consell Metropolità. El càrrec de conseller 
metropolità és indelegable tret que en el moment de 
l’acceptació de la condició es faci delegació expressa 
en favor d’un regidor o regidora de la mateixa formació 
política degudament representada al municipi corres-
ponent i per a tot el mandat municipal.

Esmena núm. 17 d’addició d’un nou paràgraf

A L’Art. 6.2 després de «membre nat».

«La representació dins del Consell Metropolità comp-
tarà amb tots els alcaldes de tots els municipis de l’Àrea 
Metropolitana. A tal efecte, la pèrdua de la condició 
d’alcalde esdevé igualment la pèrdua de la condició de 
conseller metropolità nat.» 
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Esmena núm. 34 de supressió Art. 14.3.b)

Suprimir des de: «[...] la coordinació [...]» fins a «vigent».

Esmena núm. 35 de supressió Art. 14.5. a)

suprimir: Des de «[...] a partir» fins al final de la lletra 
a) de l’art. 14.5.

Esmena núm. 36 de supressió Art. 14.7

Supressió de tot el punt.

Esmena núm. 37 de supressió Art. 14.8

Supressió de tot el punt.

Esmena núm. 38 de modificació del títol iii 

«Titol III. Ordenació del territori i urbanisme».

Esmena núm. 39 de supressió Art. 23

Supressió de tot l’article 23.

Esmena núm. 40 de supressió Art. 24 

Supressió de tot l’art.

Esmena núm. 41 de modificació Art. 25.1.c)

«[...] i a consulta dels ajuntaments, que hauran d’infor-
mar de manera preceptiva [...]»

Esmena núm. 42 de modificació de l’Art. 26 

Queda redactat de la següent manera: 

«Els municipis metropolitans participen en la formu-
lació i tramitació del Pla Director urbanístic metro-
polità».

(se suprimeixen les lletres a) i b) de l’article).

Esmena núm. 43 de modificació Art. 29.1 

«29.1 La comissió d’Urbanisme [...] i la Vicepresidència 
al president o presidenta de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona o persona en qui delegui.» 

Esmena núm. 44 de modificació Art. 29.2.b)

Queda redactat de la següent manera: 

«b) Sis pel president de l’àrea [...].»

Esmena núm. 24 d’addició Art. 8.1 lletra x)

«8.1. x) Aprovar la incorporació de nous municipis a 
l’AMB d’acord amb allò que preveu l’art. 2.3 d’aquesta 
llei».

Esmena núm. 25 d’addició d’un nou «Article 9.3»

«9.3. Es garantirà la participació proporcional dels 
grups polítics en aquestes comissions.»

Esmena núm. 26 de modificació Art. 11.1

«El president o presidenta ostenta la màxima [...]»

Esmena núm. 27 de modificació Art. 11.2

«El president o presidenta de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona serà l’alcaldessa o alcalde de la ciutat de 
Barcelona. La pèrdua de la condició d’alcalde fa perdre 
la condició de president.»

Esmena núm. 28 de supressió lletres g), h), k), n) 
i p) de l’Art. 11.3

Suprimir les lletres g), h), k), n), p) de l’art. 11.3 

(Aquestes facultats es traslladen a la Junta de Govern)

Esmena núm. 29 de modificació de L’Art. 11.4

«El President pot nomenar els vicepresidents que consi-
deri oportú entre els consellers metropolitans, els quals 
el substituiran en cas de vacant, absència o impedi-
ment.»

Esmena núm. 30 de modificació de Art. 11.5 In fine

«11.5. El president [...] i les esmentades a les lletres c), 
l) i o) de l’apartat 3 del present article.»

(Suprimir les lletres h) i n) de la part final de l’article 11.5)

Esmena núm. 31 de supressió Art. 13.2

Suprimir tot l’article.

Esmena núm. 32 de supressió Art. 13.4

Suprimir tot l’article.

Esmena núm. 33 de modificació Art. 14.3.a)

«a) La gestió directa o indirecta del subministrament 
domiciliari d’aigua potable o abastament aigua en bai-
xa, la regulació, [...]»
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Esmena núm. 53 de supressió disposició transitòria 
segona 1

Suprimir des de «això sens perjudici [...] metropolità».

Esmena núm. 54 de modificació disposició final 
primera 3 b)

b) Sis pel president de l’àrea [...]

Esmena núm. 55 d’addició d’un nou apartat c) a la 
disposició final primera 3 

«c) 4 membres escollits pel conseller o consellera de 
Política Territorial i Obres Públiques entre persones 
de reconegut prestigi en l’àmbit del planejament urbà».

Esmena núm. 56 d’addició d’una nova disposició 
final tercera 

«De conformitat amb l’art. 90.1 de l’EAC, en el cas que 
el nombre de municipis integrants de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona coincideixi amb l’àmbit territorial 
específic de la Vegueria de Barcelona, l’Àrea s’incorpo-
rarà dins del sistema institucional d’aquesta Vegueria.»

Esmena núm. 57 modificació del darrer paràgraf 
del preàmbul

«Finalment, les disposicions finals preveuen, per una 
banda la creació de la Subcomissió Territorial d’Urba-
nisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, una auto-
rització del Govern per al desplegament, l’execució i el 
compliment de la llei i per altra banda un mandat pel 
que en cas de coincidència del nombre d’ens locals de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb els que confi-
guren la Vegueria de Barcelona, aquella administració 
funcional passi a formar part del sistema institucional 
d’aquesta Vegueria.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Lluís Corominas i Díaz
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Esmena núm. 45 d’addició d’un nou apartat c) a 
l’Art. 29.2 

«c) 4 membres escollits pel conseller o consellera de 
Política Territorial i Obres Públiques entre persones 
de reconegut prestigi en l’àmbit del planejament urbà.»

Esmena núm. 46 d’addició d’un nou incís A l’Art. 
29.4

«[...] Per Decret del Govern de la Generalitat» 

Esmena núm. 47 d’addició d’un nou apartat segon 
a l’article art. 32

«32.2. En l’exercici de les competències a que es refe-
reix aquest article es garantirà sempre la participació 
i audiència prèvia dels municipis interessats. L’informe 
dels ajuntaments és vinculant en tots aquells aspectes 
que afecten al model territorial del municipi.»

Esmena núm. 48 de supressió Art. 36

Supressió de tot l’article relatiu a la matèria d’habitatge.

Esmena núm. 49 de modificació Art. 38 a)

«a) [...] a l’article 2.2 i 2.3 d’aquesta llei»

Esmena núm 50 de modificació disposició addicio-
nal setena

«Els ajuntaments [...] determinar els serveis [...]»

(eliminar la paraula «les competències»)

Esmena núm 51 de supressió disposició addicional 
novena

Supressió de la disposició addicional novena.

Esmena núm. 52 de supressió disposició transitòria 
primera

Supressió de la disposició transitòria primera.
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