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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de creació del municipi de 
Medinyà
Tram. 202-00075/10

Informe de la Ponència de la Comissió d’Afers 
Institucionals

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

La Ponència de la Comissió d’Afers Institucionals, no-
menada el dia 15 d’abril de 2015 i integrada pel diputat 
Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, Roger Torrent i Ramió, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Ju-
li Fernández Iruela, del Grup Parlamentari Socialista, 
Sergio Santamaria Santigosa, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Marc Vidal i Pou, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, que n’ha estat designat 
ponent relator, Carina Mejías Sánchez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans i Quim Arrufat Ibáñez, del 
Grup Mixt. De conformitat amb el que estableix l’arti-
cle 109.4 del Reglament del Parlament, la Ponència s’ha 
reunit al Palau del Parlament el dia 5 de maig de 2105 
amb l’assistència del diputat Pere Vila i Fulcarà, Sergi 
Sabrià i Benito en substitució del diputat Roger Torrent 
i Ramió, Alícia Romero Llano, en substitució del dipu-
tat Juli Fernández Iruela, el diputat Sergio Santamaria 
Santigosa i el diputat Marc Vidal i Pou. Han excusat 
la seva absència la diputada Carina Mejías Sánchez i 
el diputat Quim Arrufat Ibáñez. Han assessorat la Po-
nència el lletrat Antoni Bayona i Rocamora i l’assessor 
lingüístic Agustí Espallargas i Majó i l’ha assistida el 
gestor parlamentari Eduard Principal i Galí.

Després d’estudiar la Proposició de llei de creació 
del municipi de Medinyà i les esmenes presentades, 
d’acord amb el que disposa l’article 109.1, 2 i 3 del Re-
glament del Parlament, la Ponència ha establert l’in-
forme següent

Proposició de llei de creació del municipi  
de Medinyà (tram. 202-00075/10)

Text presentat

Exposició de motius

El Ple del Parlament de 30 d’octubre de 2014, va apro-
var la Moció 153/X sobre la creació de les comarques 

del Moianès i el Lluçanès i sobre els projectes de cre-
ació de la comarca de l’Alta Segarra i del municipi 
de Medinyà que, entre d’altres coses, diu, a proposta 
del grup d’ICV-EUiA, el següent: «El Parlament ins-
ta al Govern a presentar el projecte de llei de creació 
del municipi de Medinyà, fins ara part del municipi 
de Sant Julià de Ramis, al Gironès, en el termini més 
breu possible i paral·lelament a la tramitació del Pro-
jecte de Llei de governs locals de Catalunya». Trans-
correguts més de dos mesos sense que el Govern de 
la Generalitat hagi presentat el corresponent Projecte 
de Llei, i atès que el Projecte de llei de Governs locals 
s’està tramitant al Parlament, i que la legislatura po-
dria acabar més aviat del previst, el Grup Parlamen-
tari d’ICV-EUiA ha considerat necessari impulsar la 
creació del municipi de Medinyà mitjançant aquesta 
Proposició de llei.

Medinyà forma part del municipi de Sant Julià de Ra-
mis (Gironès), però gaudeix d’unes característiques 
que justifiquen la seva conversió en municipi.

En primer lloc, cal recordar que Medinyà va ser mu-
nicipi fins l’any 1972: el Decret 2049/1972 de 13 de 
juliol, per el que s’aprova la incorporació del Municipi 
de Medinyà al limítrof de Sant Joan De Ramis, de la 
província de Girona, va comportar la incorporació de 
Medinyà a Sant Julià de Ramis. Per un acord dels dos 
ajuntaments d’aquests dos municipis, aquell any es va 
integrar dins el municipi de Sant Julià de Ramis. És 
necessari advertir que no es tractava d’un consistori 
elegit democràticament ja que el país patia la dictadu-
ra franquista, i aquest mateix decret esmentat anterior-
ment està signat pel dictador Francisco Franco.

La població, des d’un primer moment va mantenir 
la voluntat de que Medinyà recuperés el seu caràcter 
de municipi, i l’any 1995 es va constituir el Col·lectiu 
pro Medinyà independent, aquesta reivindicació venia 
avalada, a més, per la dificultat que suposa l’accident 
geogràfic de la Costa Roja pel que fa al lligam físic 
amb Sant Julià.

En el Ple Extraordinari del divendres dia 21 d’octubre 
de 2011, tots els grups municipals de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Ramis (PSC, CiU, ICV, SI, UDM) van 
proposar l’adopció de l’acord de manifestar el suport 
unànime dels grups municipals que integren l’ajun-
tament, perquè la Corporació Municipal emprengués 
totes les accions legals i polítiques al seu abast, per 
avançar cap a la restitució de la condició de municipi 
de Medinyà, i iniciar gestions amb tots els grups par-
lamentaris del Parlament de Catalunya per aconseguir 
el seu recolzament en els tràmits per aconseguir la in-
dependència de Medinyà.

En segon terme, és convenient ressaltar que l’any 2001 
l’Informe sobre l’Organització Territorial de Cata-
lunya, encarregat pel Govern de la Generalitat, inte-
grat per experts nomenats a proposta de tots els grups 
parlamentaris i presidit per Miquel Roca Junyent, va 
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concloure que calia considerar el cas de Medinyà dins 
l’apartat de «Correcció de disfuncionalitats» i propo-
sava el reconeixement de Medinyà com a municipi i 
recordava que ja havia iniciat un expedient de segre-
gació.

Segurament com a conseqüència d’haver estat munici-
pi fins l’any 1972, Medinyà mai no ha perdut el seu co-
di postal i, fins i tot en la senyalització de la carretera 
N II que realitza el Ministeri de Foment, figura el rètol 
oficial de «Medinyà».

Amb 866 habitants, Medinyà passa a ser el munici-
pi número cent vint-i-tres en nombre d’habitants dels 
dos-cents vint-i-dos que conformaran les comarques 
de Girona.

Finalment, pel que fa a l’aspecte essencial de la pos-
sibilitat de prestar els serveis municipals que els seus 
habitants necessiten, l’estudi econòmic sobre la viabi-
litat dels dos nuclis en cas de segregació del poble de 
Medinyà, realitzat per la Universitat de Girona, con-
clou que Medinyà disposa de capacitat per generar re-
cursos suficients per prestar els serveis necessaris a la 
seva població, i a més, disposa ja de tots els serveis bà-
sics obligatoris i d’una escola pública.

Medinyà no parteix de zero, ja que disposa de tots els 
serveis necessaris per garantir el benestar de la ciuta-
dania, tant aquells serveis de prestació obligatòria per 
part de l’ajuntament, com aquells serveis voluntaris 
que són fonamentals per reforçar la vida associativa i 
el treball comunitari.

En definitiva, la recuperació de la condició de munici-
pi independent permet reparar una decisió antidemo-
cràtica, corregir disfuncionalitats i atendre la voluntat 
de la majoria de la població.

Des del punt de vista formal, atès que la normativa 
impedeix que Medinyà es constitueixi com a municipi 
independent, es requereix una llei singular que habiliti 
l’excepcionalitat de la norma general, que impedeix la 
constitució de municipis nous quan no compleixen tots 
els requisits establerts legalment.

En aquest sentit, el restabliment del municipi de Medi-
nyà s’estableix en virtut del que disposen l’article 137 
de la Constitució espanyola, el capítol sisè del títol se-
gon de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i en parti-
cular, els articles 83 i 88 del mateix Estatut, en rela-
ció al principi de diferenciació, com a instrument quer 
configura la potestat legislativa.

Finalment, la present llei es dicta d’acord amb els ar-
ticles 15, 16, 17, 18 i 19, del capítol primer del títol se-
gon del text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 
28 d’abril, i d’acord amb les normes de desplegament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent:

Proposició de llei

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és la creació del municipi de 
Medinyà per segregació d’una part del terme munici-
pal de Sant Julià de Ramis.

Article 2. Denominació, capitalitat i adscripció 
supramunicipal

1. El nom del nou municipi, que adopta la denomina-
ció històrica del terme i de l’antic municipi, és Medi-
nyà, que n’és la capital.

2. El municipi de Medinyà s’adscriu a la comarca del 
Gironès, a la Vegueria de Girona i a la província de 
Girona.

Article 3. Terme municipal

La superfície és la mateixa que tenia l’antic municipi 
de Medinyà, annexionat al veí de Sant Julià de Ramis 
el 1972 (veure annex). Medinyà és un poble situat al 
nord-est de la ciutat de Girona, en el terreny pla de la 
vora esquerra del Ter; hi passa la carretera nacional de 
Barcelona a la Jonquera (N II), així com l’autopista del 
mateix recorregut (AP 7). La superfície del terme mu-
nicipal és de 7,66 km2 i inclou, a part el poble de Me-
dinyà, els veïnats de Santa Fe de la Serra, del Tomet, 
de Lladrers i de Vall·llobera.

El terme ocupa la part oriental de la vall baixa del Ter-
ri, que conformava el límit occidental amb Sant Ju-
lià de Ramis, i el serrat de poca elevació que separa 
aquesta vall de la riera de la Farga, que coincideix par-
cialment amb el límit nord-oriental del municipi amb 
el de Vilademuls. També drena el terme el Ter, límit 
meridional amb el terme de Celrà.

Article 4. Successió i divisió de béns, drets, 
obligacions i serveis

1. Medinyà succeeix parcialment en la titularitat dels 
béns, els drets i les obligacions del municipi de Sant Ju-
lià de Ramis que li corresponen d’acord amb l’apartat 2.

2. La divisió efectiva dels béns, els drets, les obligaci-
ons i els serveis, entre el municipi de Sant Julià de Ra-
mis i el municipi de Medinyà, s’ha d’aprovar per acord 
adoptat pels ens locals afectats a proposta de l’òrgan a 
què es refereix la disposició transitòria tercera.

3. El municipi de Medinyà se subroga en els pactes, les 
estipulacions i els convenis subscrits per l’Ajuntament 
de Sant Julià de Ramis en tot allò que afecti a Medinyà.

Article 5. Subrogació en matèria de recursos 
humans

Una part dels personal funcionari i laboral que presta 
servei a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis s’inte-
grarà a l’Ajuntament de Medinyà amb llur condició i 
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situació i amb els mateixos drets i deures que els cor-
responen d’acord amb la normativa, per acord dels ens 
locals afectats a proposta de l’òrgan a que es refereix 
la disposició transitòria tercera.

Disposicions addicionals

Primera. Administració de l’Estat

La creació del municipi de Medinyà i l’alteració del 
terme municipal de Sant Julià de Ramis s’ha de posar 
en coneixement de l’Administració de l’Estat.

Segona. Cooperació entre administracions

1. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs 
competències respectives, han de dur a terme les ac-
tuacions necessàries per tal que la titularitat dels 
béns, els drets, les obligacions i els aprofitaments que, 
d’acord amb aquesta llei, s’han d’integrar en el patri-
moni del nou municipi sigui plena i efectiva.

2. En el termini de tres mesos, des de l’entrada en vigor 
de la Llei, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha de 
lliurar al municipi de Medinyà tots els expedients, tant 
conclosos con en tràmit, que afectin el nou municipi o 
hi facin referència, i també la documentació necessà-
ria per al funcionament normal de l’activitat municipal.

Tercera. Fitació

El Departament de la Generalitat competent en matè-
ria d’administració local i els ajuntaments de Medinyà 
i Sant Julià de Ramis han de dur a terme la fitació entre 
els dos municipis en el termini d’un mes des de la cre-
ació del municipi de Medinyà, de conformitat amb el 
que estableix l’article 33.2 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarca-
ció territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Disposicions transitòries

Primera. Òrgan transitori de govern

Medinyà, fins que no es constitueixi el nou consistori 
que ha de resultar de les properes eleccions munici-
pals, s’ha de regir per una comissió gestora de 5 mem-
bres designada per la persona titular del departament 
de la Generalitat competent en matèria d’administra-
ció local, d’acord amb els resultats obtinguts en les 
darreres eleccions municipals en les meses correspo-
nents al territori ara segregat i atenent criteris de parti-
cipació equilibrada de dones i homes.

Segona. Desenvolupament urbanístic

1. L’Administració de la Generalitat i les entitats su-
pramunicipals corresponents han de prestar a l’Ajun-
tament de Medinyà l’assistència i el suport que calguin 

per tal de dotar-se d’un Pla d’ordenació urbanística 
municipal.

2. L’àmbit territorial de Medinyà restarà subjecte a l’or-
denació i el planejament urbanístic del terme munici-
pal de Sant Julià de Ramis fins que, ja com a municipi, 
aprovi l’ordenació urbanística pròpia i entri en vigor.

Tercera. Divisió del béns, els drets, les 
obligacions, els serveis i el personal

1. La divisió dels béns i els drets, i també de les obli-
gacions, els deutes i les càrregues i el personal, es por-
tarà a terme per mitjà d’un òrgan paritari integrat per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i la comissió ges-
tora del nou municipi de Medinyà a que es refereix la 
disposició transitòria primera.

2. Els ens locals afectats mentre no es porti a terme 
aquesta divisió, han de garantir la continuïtat de la 
prestació de tots els serveis, i assumir cadascun els 
compromisos necessaris.

3. La divisió dels béns, els drets, les obligacions, els 
deutes i les càrregues i el personal ha d’assegurar els 
recursos suficients per a complir les competències mu-
nicipals i no pot comportar una disminució de la qua-
litat mitjana dels serveis que es presten.

Quarta. Obra pública en execució

Les obres públiques promogudes o finançades per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis que a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei no han estat rebudes d’una manera 
definitiva han de romandre sota la titularitat d’aquest 
Ajuntament, passant, si s’escau a titularitat de l’Ajun-
tament de Medinyà un cop rebudes definitivament.

Cinquena

Les determinacions dels instruments urbanístics de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis que afecten el ter-
me municipal de Medinyà i que estan en tramitació a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei s’han d’adequar a la re-
alitat derivada de la creació del municipi de Medinyà.

Sisena. Substitució de la comissió gestora pel 
nou consistori de Medinyà

Si a la celebració de les properes eleccions munici-
pals no s’haguessin completat els tràmits previstos en 
aquesta Llei que impliquen la participació de la comis-
sió gestora de Medinyà, prevista a la disposició transi-
tòria primera, les seves funcions seran ja exercides pel 
nou consistori sorgit d’aquelles eleccions.

Disposicions finals

Primera. Habilitació per a dictar reglaments

S’autoritza al Govern de la Generalitat i el departa-
ment competent en matèria d’administració local per 
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a dictar les disposicions necessàries per a executar 
aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tercera. Efectes pressupostaris

Aquells preceptes el compliment dels quals exigeix 
la realització de despesa amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entra-
da en vigor de la llei de pressupostos corresponents 
a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Annex

Plànol de delimitació dels termes

Vegeu l’annex del Predictamen.

Esmenes presentades

1 Esmena 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

D’una nova disposició addicional

«Disposició addicional

La implementació d’aquesta Llei haurà d’anar acom-
panyada d’una valoració i ponderació entre l’adminis-
tració de la Generalitat i l’administració General de 
l’Estat dels requisits per a la creació de nous municipis 
previstos a la legislació bàsica del règim local.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb l’esmena presentada que s’incorporaria en un 
apartat 2 a la disposició addicional primera amb la se-
güent redacció:

«2. La implementació d’aquesta llei anirà acompanya-
da, en el termini màxim de tres mesos, d’una valoració 
i ponderació entre l’administració de la Generalitat i 
l’administració de l’Estat que justifiqui l’excepciona-
litat als requisits per a la creació de nous municipis 
previstos a la legislació bàsica de règim local, per trac-
tar-se de la restitució de la condició de municipi d’un 
municipi històric.»

La Ponència també recomana la introducció en el text 
de modificacions tècniques suggerides pel lletrat que 
afecten al paràgraf primer i darrer de l’exposició de 
motius, a l’article 3 i a la informació descriptiva que 
s’incorpora a l’annex de la proposició de llei.

El text transaccional i les modificacions tècniques 
s’inclouen en el predictamen adjunt que reflecteix el 
contingut final que tindria la proposició de llei.

Predictamen

Exposició de motius

El Ple del Parlament de 30 d’octubre de 2014, va apro-
var la Moció 153/X sobre la creació de les comarques 
del Moianès i el Lluçanès i sobre els projectes de cre-
ació de la comarca de l’Alta Segarra i del municipi de 
Medinyà que, entre d’altres coses, diu el següent: «El 
Parlament insta al Govern a presentar el projecte de 
llei de creació del municipi de Medinyà, fins ara part 
del municipi de Sant Julià de Ramis, al Gironès, en el 
termini més breu possible i paral·lelament a la trami-
tació del Projecte de Llei de governs locals de Catalu-
nya». Transcorreguts més de dos mesos sense que el 
Govern de la Generalitat hagi presentat el correspo-
nent Projecte de Llei, i atès que el Projecte de llei de 
Governs locals s’està tramitant al Parlament, i que la 
legislatura podria acabar més aviat del previst, es con-
sidera necessari impulsar la creació del municipi de 
Medinyà mitjançant aquesta llei.

Medinyà forma part del municipi de Sant Julià de Ra-
mis (Gironès), però gaudeix d’unes característiques 
que justifiquen la seva conversió en municipi.

En primer lloc, cal recordar que Medinyà va ser mu-
nicipi fins l’any 1972: el Decret 2049/1972 de 13 de 
juliol, per el que s’aprova la incorporació del Municipi 
de Medinyà al limítrof de Sant Joan de Ramis, de la 
província de Girona, va comportar la incorporació de 
Medinyà a Sant Julià de Ramis. Per un acord dels dos 
ajuntaments d’aquests dos municipis, aquell any es va 
integrar dins el municipi de Sant Julià de Ramis. És 
necessari advertir que no es tractava d’un consistori 
elegit democràticament ja que el país patia la dictadu-
ra franquista, i aquest mateix decret esmentat anterior-
ment està signat pel dictador Francisco Franco.

La població, des d’un primer moment va mantenir la 
voluntat de que Medinyà recuperés el seu caràcter de 
municipi, i l’any 1995 es va constituir el Col·lectiu pro 
Medinyà Independent, aquesta reivindicació venia 
avalada, a més, per la dificultat que suposa l’accident 
geogràfic de la Costa Roja pel que fa al lligam físic 
amb Sant Julià.

En el Ple Extraordinari del divendres dia 21 d’octubre 
de 2011, tots els grups municipals de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Ramis (PSC, CiU, ICV, SI, UDM) van 
proposar l’adopció de l’acord de manifestar el suport 
unànime dels grups municipals que integren l’ajun-
tament, perquè la Corporació Municipal emprengués 
totes les accions legals i polítiques al seu abast, per 
avançar cap a la restitució de la condició de municipi 
de Medinyà, i iniciar gestions amb tots els grups par-
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lamentaris del Parlament de Catalunya per aconseguir 
el seu recolzament en els tràmits per aconseguir la in-
dependència de Medinyà.

En segon terme, és convenient ressaltar que l’any 2001 
l’Informe sobre l’Organització Territorial de Catalu-
nya, encarregat pel Govern de la Generalitat, integrat 
per experts nomenats a proposta de tots els grups par-
lamentaris i presidit per Miquel Roca Junyent, va con-
cloure que calia considerar el cas de Medinyà dins 
l’apartat de «Correcció de disfuncionalitats» i propo-
sava el reconeixement de Medinyà com a municipi i re-
cordava que ja havia iniciat un expedient de segregació.

Segurament com a conseqüència d’haver estat munici-
pi fins l’any 1972, Medinyà mai no ha perdut el seu co-
di postal i, fins i tot en la senyalització de la carretera 
N II que realitza el Ministeri de Foment, figura el rètol 
oficial de «Medinyà».

Amb 866 habitants, Medinyà passa a ser el munici-
pi número cent vint-i-tres en nombre d’habitants dels 
dos-cents vint-i-dos que conformaran les comarques 
de Girona.

Finalment, pel que fa a l’aspecte essencial de la pos-
sibilitat de prestar els serveis municipals que els seus 
habitants necessiten, l’estudi econòmic sobre la viabi-
litat dels dos nuclis en cas de segregació del poble de 
Medinyà, realitzat per la Universitat de Girona, con-
clou que Medinyà disposa de capacitat per generar re-
cursos suficients per prestar els serveis necessaris a la 
seva població, i a més, disposa ja de tots els serveis bà-
sics obligatoris i d’una escola pública.

Medinyà no parteix de zero, ja que disposa de tots els 
serveis necessaris per garantir el benestar de la ciuta-
dania, tant aquells serveis de prestació obligatòria per 
part de l’Ajuntament, com aquells serveis voluntaris 
que són fonamentals per reforçar la vida associativa i 
el treball comunitari.

En definitiva, la recuperació de la condició de munici-
pi independent permet reparar una decisió antidemo-
cràtica, corregir disfuncionalitats i atendre la voluntat 
de la majoria de la població.

Des del punt de vista formal, atès que la normativa 
impedeix que Medinyà es constitueixi com a municipi 
independent, es requereix una llei singular que habiliti 
l’excepcionalitat de la norma general, que impedeix la 
constitució de municipis nous quan no compleixen tots 
els requisits establerts legalment.

En aquest sentit, el restabliment del municipi de Medi-
nyà s’estableix en virtut del que disposen l’article 137 
de la Constitució espanyola, el capítol sisè del títol se-
gon de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i en parti-
cular, els articles 83 i 88 del mateix Estatut, en relació 
al principi de diferenciació, com a instrument que con-
figura la potestat legislativa.

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és la creació del municipi de 
Medinyà per segregació d’una part del terme munici-
pal de Sant Julià de Ramis.

Article 2. Denominació, capitalitat i adscripció 
supramunicipal

1. El nom del nou municipi, que adopta la denomina-
ció històrica del terme i de l’antic municipi, és Medi-
nyà, que n’és la capital.

2. El municipi de Medinyà s’adscriu a la comarca del Gi-
ronès, a la vegueria de Girona i a la província de Girona.

Article 3. Terme municipal

La superfície del nou municipi és la mateixa que tenia 
l’antic municipi de Medinyà, annexionat al veí de Sant 
Julià de Ramis el 1972. La superfície del terme muni-
cipal és de 7,66 km2 i inclou, a part el poble de Me-
dinyà, els veïnats de Santa Fe de la Serra, del Tomet, 
de Lladrers i de Vall·llobera, d’acord amb l’annex que 
incorpora aquesta llei.

Article 4. Successió i divisió de béns, drets, 
obligacions i serveis

1. Medinyà succeeix parcialment en la titularitat dels 
béns, els drets i les obligacions del municipi de Sant Ju-
lià de Ramis que li corresponen d’acord amb l’apartat 2.

2. La divisió efectiva dels béns, els drets, les obligaci-
ons i els serveis, entre el municipi de Sant Julià de Ra-
mis i el municipi de Medinyà, s’ha d’aprovar per acord 
adoptat pels ens locals afectats a proposta de l’òrgan a 
què es refereix la disposició transitòria tercera.

3. El municipi de Medinyà se subroga en els pactes, 
les estipulacions i els convenis subscrits per l’Ajunta-
ment de Sant Julià de Ramis en tot allò que afecti a 
Medinyà.

Article 5. Subrogació en matèria de recursos 
humans

Una part dels personal funcionari i laboral que presta 
servei a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis s’inte-
grarà a l’Ajuntament de Medinyà amb llur condició i 
situació i amb els mateixos drets i deures que els cor-
responen d’acord amb la normativa, per acord dels ens 
locals afectats a proposta de l’òrgan a que es refereix 
la disposició transitòria tercera.

Disposicions addicionals

Primera. Administració de l’Estat

1. La creació del municipi de Medinyà i l’alteració del 
terme municipal de Sant Julià de Ramis s’ha de posar 
en coneixement de l’Administració de l’Estat.
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2. La implementació d’aquesta llei anirà acompanya-
da, en el termini màxim de tres mesos, d’una valoració 
i ponderació entre l’administració de la Generalitat i 
l’administració de l’Estat que justifiqui l’excepciona-
litat als requisits per a la creació de nous municipis 
previstos a la legislació bàsica de règim local, per trac-
tar-se de la restitució de la condició de municipi d’un 
municipi històric.

Segona. Cooperació entre administracions

1. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs 
competències respectives, han de dur a terme les ac-
tuacions necessàries per tal que la titularitat dels 
béns, els drets, les obligacions i els aprofitaments que, 
d’acord amb aquesta llei, s’han d’integrar en el patri-
moni del nou municipi sigui plena i efectiva.

2. En el termini de tres mesos, des de l’entrada en vi-
gor de la Llei, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha 
de lliurar al municipi de Medinyà tots els expedients, 
tant conclosos con en tràmit, que afectin el nou mu-
nicipi o hi facin referència, i també la documentació 
necessària per al funcionament normal de l’activitat 
municipal.

Tercera. Fitació

El Departament de la Generalitat competent en matè-
ria d’administració local i els ajuntaments de Medinyà 
i Sant Julià de Ramis han de dur a terme la fitació en-
tre els dos municipis en el termini d’un mes des de la 
creació del municipi de Medinyà, de conformitat amb 
el que estableix l’article 33.2 del Decret 244/2007, de 6 
de novembre, pel qual es regula la constitució i la de-
marcació territorial dels municipis, de les entitats mu-
nicipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya.

Disposicions transitòries

Primera. Òrgan transitori de govern

Medinyà, fins que no es constitueixi el nou consistori 
que ha de resultar de les properes eleccions munici-
pals, s’ha de regir per una comissió gestora de 5 mem-
bres designada per la persona titular del departament 
de la Generalitat competent en matèria d’administra-
ció local, d’acord amb els resultats obtinguts en les 
darreres eleccions municipals en les meses correspo-
nents al territori ara segregat i atenent criteris de parti-
cipació equilibrada de dones i homes.

Segona. Desenvolupament urbanístic

1. L’Administració de la Generalitat i les entitats su-
pramunicipals corresponents han de prestar a l’Ajun-
tament de Medinyà l’assistència i el suport que calguin 
per tal de dotar-se d’un Pla d’ordenació urbanística 
municipal.

2. L’àmbit territorial de Medinyà restarà subjecte a l’or-
denació i el planejament urbanístic del terme munici-
pal de Sant Julià de Ramis fins que, ja com a municipi, 
aprovi l’ordenació urbanística pròpia i entri en vigor.

Tercera. Divisió del béns, els drets, les 
obligacions, els serveis i el personal

1. La divisió dels béns i els drets, i també de les obli-
gacions, els deutes i les càrregues i el personal, es por-
tarà a terme per mitjà d’un òrgan paritari integrat per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i la comissió ges-
tora del nou municipi de Medinyà a que es refereix la 
disposició transitòria primera.

2. Els ens locals afectats mentre no es porti a terme 
aquesta divisió, han de garantir la continuïtat de la 
prestació de tots els serveis, i assumir cadascun els 
compromisos necessaris.

3. La divisió dels béns, els drets, les obligacions, els 
deutes i les càrregues i el personal ha d’assegurar els 
recursos suficients per a complir les competències mu-
nicipals i no pot comportar una disminució de la qua-
litat mitjana dels serveis que es presten.

Quarta. Obra pública en execució

Les obres públiques promogudes o finançades per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis que a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei no han estat rebudes d’una manera 
definitiva han de romandre sota la titularitat d’aquest 
Ajuntament, passant, si s’escau a titularitat de l’Ajun-
tament de Medinyà un cop rebudes definitivament.

Cinquena

Les determinacions dels instruments urbanístics de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis que afecten el ter-
me municipal de Medinyà i que estan en tramitació a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei s’han d’adequar a la re-
alitat derivada de la creació del municipi de Medinyà.

Sisena. Substitució de la comissió gestora  
pel nou consistori de Medinyà

Si a la celebració de les properes eleccions munici-
pals no s’haguessin completat els tràmits previstos en 
aquesta Llei que impliquen la participació de la comis-
sió gestora de Medinyà, prevista a la disposició transi-
tòria primera, les seves funcions seran ja exercides pel 
nou consistori sorgit d’aquelles eleccions.

Disposicions finals

Primera. Habilitació per a dictar reglaments

S’autoritza al Govern de la Generalitat i el departa-
ment competent en matèria d’administració local per 
a dictar les disposicions necessàries per a executar 
aquesta llei.
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Plànol de delimitació dels termes

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tercera. Efectes pressupostaris

Aquells preceptes el compliment dels quals exigeix 
la realització de despesa amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entra-
da en vigor de la llei de pressupostos corresponents 
a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Annex

Medinyà és un poble situat al nord-est de la ciutat de 
Girona, en el terreny pla de la vora esquerra del Ter; hi 
passa la carretera nacional de Barcelona a la Jonquera 
(N II), així com l’autopista del mateix recorregut (AP 7).

El terme ocupa la part oriental de la vall baixa del Ter-
ri, que conformava el límit occidental amb Sant Ju-
lià de Ramis, i el serrat de poca elevació que separa 
aquesta vall de la riera de la Farga, que coincideix par-
cialment amb el límit nord-oriental del municipi amb 
el de Vilademuls. També drena el terme el Ter, límit 
meridional amb el terme de Celrà.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2015

Pere Vila i Fulcarà, Roger Torrent i Ramió, Juli Fer-
nández Iruela, Sergio Santamaria Santigosa, Marc Vi-
dal i Pou, Quim Arrufat Ibáñez



 1 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE EN UN TEXT NORMATIU

 200 Projecte de llei
 202 Proposició de llei
 203 Decret llei
 206 Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia
 211 Reglament del Parlament
 215 Criteri interpretatiu i norma supletòria del Reglament

 2 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE  
EN UNA RESOLUCIÓ O EN UNA MOCIÓ

 201 Investidura del president de la Generalitat
 205 Moció de censura
 212 Interposició de recurs d’inconstitucionalitat
 250 Proposta de resolució
 251 Proposta de creació de subcomissions i grups de treball
 252 Proposta de resolució per a crear comissions
 253 Proposta de resolució per a encomanar un 

informe a la Sindicatura de Comptes
 255 Debat general en el Ple
 256 Informe de fiscalització i memòria d’activitats 

de la Sindicatura de Comptes
 257 Compte general de la Generalitat de Catalunya
 259 Pla o comunicat del Govern
 260 Document de les comissions d’estudi
 261 Dictamen de les comissions d’investigació
 262 Control de la legislació delegada
 263 Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
 265 Conveni i acord de cooperació amb altres comunitats
 267 Projecte de sol·licitud al Govern d’adopció d’un projecte
 269 Projecte de proposició de llei davant les Corts Generals
 270 Proposta de proposició de llei davant les Corts Generals
 271 Designació dels diputats per defensar la Proposició de llei
 280 Designació dels senadors
 281 Elecció del Síndic de Greuges
 282 Elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes
 283 Designació de membres del Consell Consultiu
 284 Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 285 Designació de membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
 286 Designació de membres del Consell de Govern de la CCMA
 287 Designació de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 295 Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
 302 Moció subsegüent a una interpel·lació
 370 Proposta de consulta popular per via de referèndum

 3 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE  
EN UN DEBAT O EN LA FORMULACIÓ

 258 Compte i fiscalització d’ens locals i altres
 264 Memòria anual d’activitats de la Comissió de Peticions
 279  Procediment per a l’elecció de càrrecs públics
 290 Compliment de resolucions
 300 Interpel·lació
 301 Interpel·lació d’urgència al Govern
 310 Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
 311 Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
 312 Pregunta oral al director general de la CCMA
 313 Pregunta oral al Consell de Govern de la CCMA
 314 Pregunta per escrit al Govern
 315 Pregunta per escrit al director general de la CCMA
 316 Pregunta per escrit al Consell de Govern de la CCMA
 317 Pregunta oral al president de la Generalitat
 320 Sol·licitud d’informació i documentació
 322  Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
 323  Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
 325  Pregunta per escrit al president Consell de Govern de CCMA
 326  Pregunta per escrit als altres càrrecs directius de la CCMA
 340 Compliment de resolucions i de mocions
 343 Aportacions escrites en procediments legislatius
 350 Compareixença del president de la Generalitat
 351 Intervenció en el Ple de personalitats rellevants
 353 Compareixença en procediments legislatius
 355 Sessió informativa
 357 Compareixença
 359 Sessió informativa d’autoritats institucionals
 360 Informe del Síndic de Greuges

 363 Compareixença en procediments de fiscalització
 390 Compliment de mocions

 4 PROCEDIMENTS DIVERSOS D’ÍNDOLE PARLAMENTÀRIA

 125 Procediments en exercici del dret de petició
 126 Procediments en exercici del dret de petició (ePeticions)
 240 Horari del Registre General del Parlament
 241 Calendari de dies inhàbils
 242 Distribució dels escons i els espais als grups parlamentaris
 243 Report de la Diputació Permanent
 244 Calendari de sessions
 245 Procediments a tramitar en el Ple i en les comissions
 246 Delegació de les funcions de la Presidència del Parlament
 330 Composició del Govern, delegacions i encàrrecs de despatx
 333 Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
 334 Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
 335 Altres comunicacions del president de la Generalitat i del Govern
 337 Comunicacions d’altres organismes i entitats
 352 Proposta de compareixença en procediments legislatius
 354 Sol·licitud de sessió informativa
 356 Sol·licitud de compareixença
 358 Sol·licitud de sessió informativa d’autoritats institucionals
 361 Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat
 362 Proposta de compareixença en procediments de fiscalització
 380 Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament
 381 Recurs d’inconstitucionalitat contra una llei de Catalunya
 382 Qüestió d’inconstitucionalitat
 383 Recurs d’emparament constitucional
 384 Conflicte en defensa de l’autonomia local
 385 Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
 394 Pla de treball
 395 Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
 401 Declaracions i manifestacions institucionals

 5 PROCEDIMENTS I EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS

 221 Norma de règim interior
 230 Pressupost del Parlament i del Síndic de Greuges
 231 Nomenament dels diputats interventors
 232 Liquidació del Pressupost
 233 Pressupost de la Sindicatura de Comptes
 235 Informe dels diputats interventors
 500 Procediment per a la provisió de llocs de treball
 501 Procediment per a la selecció de personal del Parlament
 600 Contractació administrativa
 610 Contractes d’obres
 615 Contractes de serveis
 620 Contractes de subministraments
 625 Contractes de dret civil
 630 Contractes privats

 6 PROCEDIMENTS REFERITS A DIPUTATS 
I A ÒRGANS PARLAMENTARIS

 234 Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat del diputat
 236 Suspensió de drets i deures parlamentaris
 336 Declaració sobre la situació patrimonial
 396 Composició del Ple del Parlament
 397 Composició de la Diputació Permanent
 398 Composició de la Mesa del Parlament
 399 Composició del grup parlamentari
 400 Composició de la Comissió
 402 Composició de les comissions permanents legislatives
 403 Composició de les comissions permanents no legislatives
 404 Composició de les comissions creades per llei
 405 Composició de les comissions permanents de legislatura
 406 Composició de les comissions d’estudi
 407 Composició de les comissions d’investigació
 408 Distribució de representants en els òrgans
 409 Composició de les subcomissions i els grups de treball
 410 Composició de les comissions legislatives
 411  Composició de les comissions de seguiment
 412 Composició de les comissions creades per llei o reglament
 413 Composició dels intergrups
 414 Composició d’altres òrgans

TIPOLOGIA DE LES TRAMITACIONS
Els tres primers dígits que identifiquen les tramitacions corresponen al tipus de tramitació;  

els cinc següents al número seqüencial d’ordre dins d’aquesta tipologia, i els dos darrers a la legislatura.

A
ct

ua
lit

za
ci

ó 
22

.0
1.

20
15



 1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

 1.00. Reforma de l’Estatut d’autonomia
 1.01. Lleis i altres normes
 1.01.01. Lleis
 1.01.03. Decrets llei
 1.01.04. Decrets legislatius
 1.01.05. Reglament del Parlament
 1.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
 1.01.10. Normes de règim interior
 1.10. Resolucions
 1.15. Mocions
 1.17. Recomanacions
 1.20. Interpel·lacions
 1.25. Preguntes al Govern
 1.25.05. Preguntes orals en el Ple
 1.25.10. Preguntes orals en comissió 
 1.25.15. Preguntes per escrit
 1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 1.27.10. Preguntes orals en comissió
 1.27.15. Preguntes per escrit
 1.30. Altres tramitacions
 1.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent 
 1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
 1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes  

o memòries de la Sindicatura de Comptes
 1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
 1.40.01. Exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu 
 1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat  

i proporcionalitat per la Unió Europea
 1.40.03. Coneixements de les propostes
 1.40.04. Acords amb relació al Comitè de les Regions 

 2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT
 2.00. Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
 2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
 2.01.01. Projectes de llei
 2.01.02. Proposicions de llei
 2.01.03. Decrets llei
 2.01.04. Decrets legislatius
 2.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
 2.01.10. Propostes de normes de règim interior
 2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
 2.10.05. Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
 2.10.07. Mocions de censura
 2.10.09. Qüestions de confiança
 2.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
 2.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges
 2.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
 2.10.17. Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 2.10.18. Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 2.10.19. Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
 2.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 2.10.25. Propostes de resolució
 2.10.30. Debats generals
 2.10.35. Debats en comissió
 2.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada
 2.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
 2.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ  

a una decisió administrativa
 2.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació
 2.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes  

de la Sindicatura de Comptes
 2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura  

de Comptes o altres actuacions
 2.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
 2.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
 2.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
 2.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords  

de cooperació amb altres comunitats autònomes
 2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups  

de treball
 2.10.90. Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
 2.10.95. Altres procediments amb adopció de resolucions
 2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
 2.20. Interpel·lacions
 2.25. Preguntes al Govern
 2.25.05. Preguntes orals en el Ple
 2.25.10. Preguntes orals en comissió
 2.25.15. Preguntes per escrit 
 2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 2.27.10. Preguntes orals en comissió
 2.27.15. Preguntes per escrit 
 2.30. Altres tramitacions
 2.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent

 3. TRAMITACIONS EN CURS
 3.00. Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
 3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
 3.01.01. Projectes de llei
 3.01.02. Proposicions de llei
 3.01.03. Decrets llei
 3.01.04. Decrets legislatius
 3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
 3.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
 3.01.10. Propostes de normes de règim interior
 3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
 3.10.05. Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
 3.10.07. Mocions de censura
 3.10.09. Qüestions de confiança
 3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
 3.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges

 3.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
 3.10.17. Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 3.10.18. Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 3.10.19. Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
 3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 3.10.25. Propostes de resolució
 3.10.30. Debats generals
 3.10.35. Debats en comissió
 3.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada
 3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
 3.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ 

a una decisió administrativa
 3.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació
 3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura 

de Comptes
 3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura  

de Comptes o altres actuacions
 3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
 3.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
 3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
 3.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords de 

cooperació amb altres comunitats autònomes
 3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
 3.10.90. Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
 3.10.95. Altres procediments amb adopció de resolucions
 3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
 3.20. Interpel·lacions
 3.25. Preguntes al Govern
 3.25.05. Preguntes orals en el Ple
 3.25.10. Preguntes orals en comissió
 3.25.15. Preguntes per escrit 
 3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
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