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Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i 
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Reg. 4369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei 
D’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, ser-

veis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell 
Comarcal del Barcelonès.

Exposició de motius
El Consell Comarcal del Barcelonès fou constituït el 9 de març de 1988, a l’em-

para de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya.
Durant gairebé trenta anys d’història, el Consell Comarcal ha exercit compe-

tències d’ordenació del territori, ha gestionat serveis socials, esportius i de l’àmbit 
de l’ensenyament, ha impulsat activitats i programes adreçats als joves, ha creat el 
Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia, ha realitzat obres de regene-
ració i millora urbanística, ha promogut i gestionat habitatges amb protecció oficial, 
estacionaments urbans i dotacions públiques, i ha dut a terme funcions clau per al 
territori com ho son el desenvolupament de la Ronda Verda i el manteniment inte-
gral de les Rondes de Barcelona.

El Parlament de Catalunya ha adoptat diverses mesures de reordenació de l’orga-
nització territorial de Catalunya, entre les quals l’aprovació el 27 de juliol de 2010 
de la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la que es crea una adminis-
tració supramunicipal a la que s’assignen diverses funcions i competències que es 
desenvolupen en el territori de trenta-sis municipis, entre els quals la totalitat dels 
que integren la comarcal del Barcelonès.

La reforma de l’organització territorial i del món local a Catalunya va viure un 
nou impuls parlamentari el 3 de setembre de 2013 quan el Parlament de Catalunya 
va admetre a tràmit el Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Aquesta re-
forma del món local havia de tenir incidència en tot l’àmbit territorial català, i afec-
tava de forma directa al Consell Comarcal del Barcelonès, ja que es qüestionava la 
necessitat d’existència d’aquest ens dins l’àmbit metropolità. A l’agost de 2015 va 
acabar la desena legislatura del Parlament de Catalunya sense haver conclòs el trà-
mit parlamentari d’aprovació de la nova llei de governs locals, i per tant, el projecte 
de llei va decaure per finiment de legislatura.

És en aquest context de canvis legislatius que promouen noves delimitacions 
territorials i la reestructuració dels diferents nivells d’administració existents al ter-
ritori metropolità que el Consell Comarcal del Barcelonès ha intensificat les labors 
de racionalització, simplificació, sanejament i endreçament administratiu, tècnic i 
econòmic-financer del grup institucional CCB, integrat pel propi Consell i per les 
dues societats mercantils comarcal REGESA i Regesa Aparcaments i Serveis, SA. 
Aquest esforç dut a terme en els darrers anys fa factible que avui sigui mes senzill i 
àgil el traspàs de les funcions, activitats i serveis del Consell Comarcal del Barcelo-
nès i la corresponent desaparició d’aquesta entitat comarcal.

Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Grup Consell 
Comarcal del Barcelonès hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciu-
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tadania, en favor del perfeccionament, racionalització i sostenibilitat de tots els ser-
veis i activitats que actualment presta l’administració comarcal per tal de contribuir 
a la millora de la qualitat de vida de les més de dos milions de persones que viuen 
al territori, tot garantint al mateix temps els drets dels treballadors i treballadores 
comarcals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició de llei de traspàs de les funcions, serveis, activitats, béns, 
personal, drets i obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès i de 
les entitats que en depenen

Article primer. Modificació del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya
Un. Es modifica l’article 11, que quedaria redactat com segueix: 
«Article 11. El consell comarcal
»El govern i l’administració de la comarca correspon al consell comarcal, llevat 

del que es preveu a la disposició addicional quarta d’aquesta Llei.»

Dos. Es modifica l’article 40, que quedaria redactat com segueix: 
«Article 40. Fons de Cooperació Local
»La llei de pressupost de la Generalitat ha d’establir un percentatge de participa-

ció a favor dels consells comarcals o de les entitats que gestionin les competències 
comarcals en el Fons de cooperació local de Catalunya, el qual es nodreix de recur-
sos procedents de l’Estat i de la Generalitat.»

Tres. S’addiciona una disposició addicional quarta, amb el següent text: 
«Disposició addicional quarta
»1. Es reconeix el règim especial a aplicar en el territori de la comarca del Bar-

celonès per a la gestió de les competències comarcals que es regulen al Títol IV 
d’aquesta Llei, que no requerirà l’existència d’un consell comarcal, podent atri-
buir-se les mateixes a les administracions municipals i supramunicipals que actuen 
en el territori.

»2. Correspondrà al govern la Generalitat de Catalunya, a través de les normes 
reglamentàries escaients, la distribució de les competències comarcals que corres-
ponen al territori del Barcelonès entre els ajuntaments dels municipis de la comar-
ca, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, altres consells 
comarcals o la pròpia Generalitat de Catalunya, sempre que disposin dels mitjans 
i organització que garanteixin el correcte funcionament dels serveis i activitats co-
marcals.

»3. En el termini màxim de dotze mesos des de l’aprovació d’aquesta norma, el 
Departament competent en matèria de funcionament i organització de les entitats 
locals de Catalunya elaborarà una proposta de traspàs a altres administracions pú-
bliques dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels que actualment 
sigui titular el Consell Comarcal del Barcelonès i les seves entitats dependents. En 
aquesta proposta es definirà el calendari i mecanisme de materialització dels tras-
passos en favor de l’entitat que en cada cas es determini, identificant els drets, obli-
gacions, béns i personal que en resultin afectats i els contractes, convenis o altres 
mecanismes de participació institucional en els que s’hagin de subrogar els ens re-
ceptors, garantint en tot cas els drets i condicions de treball dels treballadors comar-
cals i el manteniment sense interrupció dels serveis, programes i activitats actual-
ment en funcionament. La proposta haurà de regular també la distribució entre les 
entitats que correspongui de les quantitats del Fons de Cooperació Local que s’as-
signarien a la comarca del Barcelonès.»
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Quatre. S’addiciona una Disposició addicional cinquena, amb el següent text: 
«Disposició addicional cinquena
»El règim especial previst per la comarca del Barcelonès en la Disposició addi-

cional quarta d’aquesta Llei es podrà estendre a altres territoris que ho puguin sol-
licitar, sempre que es compti amb el consentiment exprés dels municipis afectats i 
dels consells comarcals als que aquests pertanyen.

Article segon. Adaptació de la normativa sectorial que resulti afectada 
per la modificació del Decret Legislatiu 4/2003
S’autoritza al govern de la Generalitat de Catalunya per a que, en el termini d’un 

any a comptar de l’entrada en vigor de la modificació del Decret Legislatiu 4/2003 
que deriva d’aquesta proposició de Llei, elabori una proposta de Llei per a modificar 
totes aquelles normes autonòmiques sectorials de les que es deriva directament l’as-
signació de funcions al Consell Comarcal del Barcelonès, o en base a les quals es 
justifica la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Barcelonès, 
als efectes que les esmentades normes s’adeqüin per a permetre’n l’assignació a les 
entitats locals municipals o supramunicipals que esdevinguin titulars dels serveis, 
activitats, obres o programes impulsats, creats, gestionats o desenvolupats pel Con-
sell Comarcal del Barcelonès.

Disposició transitòria
Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a altres administracions o entitats pú-

bliques dels drets i obligacions i dels serveis i activitats dels que és titular el Consell 
Comarcal del Barcelonès, la gestió de les competències comarcals al territori del 
Barcelonès seguirà sent gestionada pel Consell Comarcal del Barcelonès, que haurà 
de mantenir els equips, fons i mitjans que permetin el correcte exercici de les com-
petències no traspassades.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que 

disposa la present proposta de llei.

Disposició final
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-

Units

Proposició de llei de lluita contra la corrupció i protecció dels 
denunciants
202-00017/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley: 


