
TAUL A DE CONT INGUT

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 d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
202-00034/12
Nomenament d’una relatora 3
Informe de la Ponència de la Comissió d’Afers Institucionals 3

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la continuació dels programes de coopera-
ció territorial Peace IV (Irlanda - Regne Unit) i Regne Unit - Irlanda (Irlanda - Irlanda 
del Nord - Escòcia) en el context de la retirada del Regne Unit de la Unió Europea
295-00142/12
Text presentat 24

4. Informació

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d’Interior
330-00065/12
Presentació: president de la Generalitat 30

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · període intermedi · número 235 · divendres 11 de gener de 2019



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 235
11 de gener de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 3 

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 d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00034/12

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei d’ordenació 
del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelo-
nès (tram. 202-00034/12) s’ha reunit el dia 9 de gener de 2019 i, d’acord amb el que 
disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relatora la diputada 
Anna Erra i Solà

Palau del Parlament, 9 de gener de 2019
Joan García González, diputat GP Cs; Anna Erra i Solà, diputada GP JxCat; 

Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC; Marta Moreta Rovira, diputa-
da GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP; Carles Riera 
Albert, diputat SP CUP-CC; Xavier García Albiol, diputat SP PPC

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
El dia 14 de novembre de 2018 es va nomenar la Ponència de la Proposició de llei 

d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès, integrada pels diputats Joan García González, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans; Anna Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; 
Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà; Marta More-
ta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, 
del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
i Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit el dia 9 de gener de 2019. Han assessorat la Ponència el lletrat An-
toni Bayona i Rocamora i l’assessora lingüística Marta Payà i Canals, i l’ha assistida 
la gestora parlamentària Laia Grau i Figueras.

Després d’haver estudiat la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de 
Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès i les esmenes presen-
tades, la Ponència ha establert l’Informe següent:

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. 
(tram. 202-00034/12)

TEXT PRESENTAT

Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
Se suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord amb 

el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’article 1 que passaria a tenir el següent redactat:

Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
1. Es suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord 

amb el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.

2. Com a conseqüència de la supressió a què fa referència l’apartat 1, resta modi-
ficada la divisió comarcal de Catalunya, de la qual deixa de formar part la comarca 
del Barcelonès.

3. Es reconeix mitjançant el Títol IV de la Llei 4/2003, del 4 de novembre, pel 
qual es regula la gestió de les competències comarcals l’aplicació d’un règim espe-
cial de la comarca del Barcelonès que no requereix de l’existència d’un consell co-
marcal, atribuint-les a les administracions municipals i supramunicipals presents i 
que actuen en el territori.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El GP de Ciutadans anuncia la retirada del punt 3 de l’esmena 1.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 

Barcelonès s’han de distribuir, per decret del Govern, d’acord amb els criteris se-
güents:

a) El principi d’autonomia municipal.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per 

la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal 

del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal 

de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, sub-

sidiarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat financera, per a garantir el 
correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.

2. Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per dele-
gació, per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració inter-
administrativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració 
de la Generalitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competència.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 2
GP de Ciutadans (3)
De modificació de l’article 2 que passaria a tenir el següent redactat:

1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 
Barcelonès s’han de distribuir per decret del Govern, prioritzant la seva gestió su-
pramunicipal i d’acord amb els criteris següents:

a) El principi d’autonomia municipal.
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Apartat 1
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’Article 2

«Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del Bar-

celonès s’han de distribuir, per decret del Govern, d’acord amb els criteris següents:
a) El principi d’autonomia municipal. local.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per 

la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal 

del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal 

de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
d).bis La procedència de les competències i dels béns afectats als serveis segons 

els processos de transferències al Consell Comarcal del Barcelonès.
e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, subsi-

diarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat i suficiència financera, per a 
garantir el correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.»

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició a l’article 2.1

Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 

Barcelonès s’han de distribuir preferentment entre els municipis de la comarca, per 
decret del Govern, prèvia informació favorable del plenari del Consell Comarcal, 
d’acord amb els criteris següents:

a) El principi d’autonomia municipal.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per 

la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal 

del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal 

de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, sub-

sidiarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat financera, per a garantir el 
correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.

Apartat 2
Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
D’addició a l’article 2.2

2. Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per dele-
gació, per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració inter-
administrativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració 
de la Generalitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competèn-
cia, sens perjudici d’acordar la seva delegació, encàrrec de gestió o altres formes de 
col·laboració inter-administrativa en altres administracions públiques.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció dels punts a) i e) de l’esmena 3.
El G.P. Socialistes-Units per Avançar anuncia la retirada del punt c) de l’esmena 3.
La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 5.
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TEXT PRESENTAT

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-

tat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barce-
lonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part d’aques-
ta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres admi-
nistracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès.

2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels 

quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Co-
marcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o depen-
dents.

b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de 
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, 
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.

c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local 
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que corres-
pongui.

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats 
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generali-
tat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar 
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta, 
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants dels em-
pleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses 
vinculats o dependents.

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 6
GP de Ciutadans (4)
De modificació de l’article de l’article 3 que passaria a tenir el següent redactat:

1. Es crea una comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del Consell Comarcal del Barcelonès i dels mu-
nicipis de la comarca del Barcelonès, que reflecteixi la pluralitat política present a 
aquestes institucions, perquè elabori una proposta de distribució de les competèn-
cies, les activitats, els serveis i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès.

2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels 

quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Co-
marcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o depen-
dents.

b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de 
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, 
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.

c) La distribució de les quantitats del Fons de Cooperació Local, el qual obté els 
seus recursos i finançament procedents de l’administració de l’Estat i de la Gene-
ralitat, assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que 
correspongui, establint mitjançant la Llei de Pressupost de la Generalitat de Cata-
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lunya un percentatge de participació a favor de les entitats que gestionin les compe-
tències comarcals.

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, distribuint les seves competències 
mitjançant les normes reglamentàries establertes entre els ajuntaments dels munici-
pis de la comarca, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona o 
la pròpia Generalitat de Catalunya.

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generali-
tat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar 
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta, 
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants dels em-
pleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses 
vinculats o dependents.

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició a l’article 3

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-

tat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barce-
lonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part d’aques-
ta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres admi-
nistracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès.

2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels 

quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Co-
marcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o depen-
dents.

b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de 
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, 
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.

c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local 
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que corres-
pongui.

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats 
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i 
empreses vinculats o dependents.

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Gene-
ralitat competent en matèria d’Administració local en el termini de tres mesos a 
 comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la 
proposta, la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta de la representació dels tre-
balladors del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empre-
ses vinculats o dependents.

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.
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Apartats 2 i 3
Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De supressió i addició a la lletra c de l’apartat 2 i apartat 3 de l’Article 3:

«Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-

tat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barce-
lonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part d’aques-
ta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres admi-
nistracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès.

2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels 

quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Co-
marcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o depen-
dents.

b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de 
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, 
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.

c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local 
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que corres-
pongui. en raó dels serveis traspassats.

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats 
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Genera-
litat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis tres mesos a 
comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la 
proposta, la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants 
dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i em-
preses vinculats o dependents així com els legítims representants de REGESA i Re-
gesa Aparcaments i Serveis S.A.

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.»

Apartat 1
Esmena 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició a l’article 3.1

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-

tat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barce-
lonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part d’aques-
ta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres admi-
nistracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès. També formaran part una representació designa-
da pels diferents grups que integren el plenari del Consell Comarcal del Barcelonès, 
així com una representació dels treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i 
organisme, entitats i empreses dependents afectats per la supressió.
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Esmena 10
SP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació i addició a l’apartat primer de l’article 3,

1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-
tat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barce-
lonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats, 
els serveis i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar 
part d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les 
altres administracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, així com representants dels grups 
polítics presents en aquestes institucions.

Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
D’addició al punt 1 de l’article 3

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada pels representants de la Gene-

ralitat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del 
Barcelonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les 
activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar 
part d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de 
les altres administracions supramunicipals quan siguin directament afectades per 
la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, així com una representació dels 
treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i organismes, entitats i empreses 
dependents afectats per la supressió.

Apartat 2, lletra c
Esmena 12
SP del Partit Popular de Catalunya (2)
De supressió a la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 3,

c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local 
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que corres-
pongui.

Apartat 2, lletra d
Esmena 13
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
D’addició a l’article 3.2 d)

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats 
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i 
empreses vinculats o dependents.

Apartat 2, lletra d
Esmena 14
SP del Partit Popular de Catalunya (3)
D’addició a la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 3,

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats 
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i 
empreses vinculades o dependents.
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Apartat 2, lletra d
Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
D’addició al punt 2.d de l’article 3

2.d. Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activi-
tats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats 
i empreses vinculats o dependents.

Apartat 3
Esmena 16
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De modificació a l’article 3.3

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generali-
tat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar 
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta, la 
comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants de la repre-
sentació unitària dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organis-
mes, entitats i empreses vinculats o dependents.

Esmena 17
SP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 3,

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Genera-
litat competent en matèria d’Administració local en el termini de quatre mesos a 
comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la 
proposta, la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants 
dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i em-
preses vinculats o dependents.

Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
D’addició al punt 3 de l’article 3

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generali-
tat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar 
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta, 
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta de la representació unitària dels em-
pleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses 
vinculats o dependents.

Apartat 4
Esmena 19
SP del Partit Popular de Catalunya (5)
De modificació de l’apartat 4, de l’article 3,

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini de quinze dies a comptar de 
la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Addició d’un nou punt
Esmena 20
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’un punt 3.3 a)

a) Abans de presentar la proposta s’hauran de negociar les condicions de subro-
gació que tinguin afectació sobre les relacions laborals amb la representació uni-
tària dels treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i organismes, entitats i 
empreses dependents afectats per la supressió.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El G.P. de Ciutadans anuncia la retirada del darrer incís de la lletra c) de l’esme-
na 6 (establint [...] comarcals) i del darrer incís de la lletra d) (distribuint [...] Cata-
lunya).

La Ponència recomana una transacció entre les esmenes 7 i 8 pel que fa a l’apar-
tat 3 de l’article 3 per tal que el termini al qual es refereix aquest apartat sigui de 
tres mesos.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 8 amb 
relació a la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 3, amb el text següent:»la distribució, 
total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local assignades al Con-
sell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que correspongui per raó dels 
serveis traspassats en l’exercici vigent».

El G.P. Socialista anuncia la retirada del darrer incís de l’apartat 3 de l’esmena 8 
(així com . Serveis S.A.)

La Ponència no fa cap recomanació sobre la resta de les esmenes 7 i 8 i les es-
menes 9, 10, 11, 16, 18 i 20 sens perjudici que en el tràmit de comissió es presenti 
un text transaccional.

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 13, 14 i 15.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local 

ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a 
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del 
Consell de Governs Locals.

2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la 
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competèn-
cies, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, d’acord amb la 
proposta presentada per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària 
a què fa referència l’apartat 2.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 21
GP de Ciutadans (5)
De modificació de l’article de l’article 4 que passaria a tenir el següent redactat:

1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local 
ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a 
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del 
Consell de Governs Locals.

2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la 
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competèn-
cies, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, d’acord amb la 
proposta presentada per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària 
a què fa referència l’apartat 2.
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Apartat 2
Esmena 22
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De modificació de l’article 4.2

2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest tot cas, el Govern ha d’elevar 
la proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.

Apartat 3
Esmena 23
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
D’addició a l’article 4.3

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competèn-
cies, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organis-
mes, entitats i empreses vinculats o dependents, d’acord amb la proposta presentada 
per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa referència 
l’apartat 2.

Esmena 24
SP del Partit Popular de Catalunya (6)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 4,

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les compe-
tències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels seus 
organismes, entitats i empreses vinculades o dependents, d’acord amb la proposta 
presentada per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa 
referència l’apartat 2.

Esmena 25
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
D’addició al punt 3 de l’article 4

Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta
3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competèn-

cies, Ies activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organis-
mes, entitats i empreses vinculats o dependents, d’acord amb la proposta presentada 
per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa referència 
l’apartat 2.

Esmena 26
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició a l’article 4 apartat 3

Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local 

ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a 
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del 
Consell de Governs Locals.

2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la 
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competèn-
cies, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organis-
mes, entitats i empreses vinculats o dependents, d’acord amb la proposta presentada 
per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa referència 
l’apartat 2.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El G.P. de la CUP-CC anuncia la retirada de l’esmena 22.
La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 23, 24, 25 i 26.

TEXT PRESENTAT

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal 
del Consell Comarcal del Barcelonès
1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 

serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les 
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del 
Barcelonès.

2. S’han de respectar i garantir els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels fun-
cionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, enti-
tats i empreses vinculats o dependents afectats per la seva supressió.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
Addició a l’Article 5

«Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal del Con-
sell Comarcal del Barcelonès

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les 
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del 
Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.

2. S’han de respectar i garantir els drets i condicions de qualsevol ordre i natu-
ralesa dels funcionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès i dels or-
ganismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la seva supressió.«

Esmena 28
GP de Ciutadans (6)
De modificació de l’article 5 que passaria a tenir el següent redactat:

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en 
les relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del 
Barcelonès.

2. S’han de respectar i garantir els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels fun-
cionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, enti-
tats i empreses vinculats o dependents afectats per la seva supressió.

Esmena 29
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
D’addició a l’article 5

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal del Con-
sell Comarcal del Barcelonès

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en 
les relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal 
del Barcelonès i pels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la su-
pressió.

2. De forma específica s’han de respectar i garantir les condicions laborals exis-
tents, així com els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels funcionaris i el personal 
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del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats 
o dependents afectats per la seva supressió.

Esmena 30
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició a l’article 5

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets
1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i ser-

veis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les re-
lacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del Bar-
celonès i pels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la supressió.

2. De forma específica s’han de respectar i garantir les condicions laborals exis-
tents així com els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels funcionaris i el personal 
del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats 
o dependents afectats per la seva supressió.

Apartat 1
Esmena 31
SP del Partit Popular de Catalunya (7)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 5,

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les 
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del 
Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculades o dependents.

Esmena 32
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
D’addició al punt 1 de l’article 5

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets de personal del Con-
sell Comarcal del Barcelonès i organismes, entitats i empreses dependents afectades 
per la supressió.

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en 
les relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal 
del Barcelonès i pels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la su-
pressió.

Apartat 2
Esmena 33
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
D’addició al punt 2 de l’article 5

2. De forma específica, s’han de respectar i garantir les condicions laborals 
existents. així com els drets de qualsevol ordre i naturalesa, dels funcionaris i el 
 personal del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses 
vinculants o dependents per la seva supressió.

Addició de nous apartats
Esmena 34
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
Addició d’un nou apartat a l’Article 5

«Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal del Con-
sell Comarcal del Barcelonès

[...]



BOPC 235
11 de gener de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 15 

2.bis Pel que fa als funcionaris d’Administració Local d’habilitació nacional 
amb plaça al Consell Comarcal del Barcelonès es durà a terme un concurs extra-
ordinari per tal que se’ls pugui assignar plaça, de la subescala i categoria que els 
correspongui d’entre les destinacions vacants.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana d’adopció de l’esmena 27.
La Ponència recomana d’adopció de les esmenes 29, 30, 31 i 32.
La Ponència recomana d’adopció de l’esmena 33.
El G.P. de Ciutadans anuncia la retirada de l’esmena 28.
El G.P. Socialistes - Units per Avançar retira l’esmena 34.
La Ponència recomana suprimir del títol de l’article «del Consell Comarcal del 

Barcelonès»

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional. Règim especial de la comarca del Barcelonès
La representació i gestió dels interessos de la comarca del Barcelonès correspon, 

com a excepció al règim general establert pel text refós de la Llei d’organització co-
marcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, als ens 
locals que d’acord amb aquesta llei assumeixen les competències, les activitats i els 
serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 35
GP de Ciutadans (7)
D’addició de la disposició addicional primera que passaria a tenir el següent 
redactat:

El règim especial previst i establert per la comarca del Barcelonès es podrà 
estendre i ampliar a altres territoris de Catalunya que ho sol·licitin, sempre que 
comptin i tinguin el consentiment per part dels municipis afectats i dels consells co-
marcals corresponents a aquests municipis.

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 36
SP del Partit Popular de Catalunya (8)
D’addició d’una nova disposició addicional segona,

Disposició Addicional segona. D’addició d’una Disposició addicional al Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’or-
ganització comarcal de Catalunya

«S’addiciona la Disposició addiciona quarta al Decret Legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, amb el redactat següent:

»Disposició addicional quarta. Règim especial de gestió de les competències co-
marcals

»1. El Parlament, mitjançant llei, pot reconèixer un règim especial de gestió de 
les competències regulades al Títol IV d’aquesta Llei podent atribuir-les, enlloc al 
consell comarcal, a les administracions municipals i supramunicipals que actuen 
en el territori.

»2. Els tràmits per acollir-se al règim especial de gestió de les competències co-
marcals previstes al Títol IV d’aquesta Llei pot iniciar-se amb el consentiment ex-
prés dels municipis afectats i dels consells comarcals als que aquests pertanyen.»
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Esmena 37
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició d’una disposició addicional

Disposició addicional. Funcionaris d’habilitació estatal
D’acord amb la normativa vigent, la supressió de l’òrgan de gestió del Consell 

Comarcal del Barcelonès comporta la supressió dels llocs de treball reservats a per-
sonal funcionari d’habilitació nacional i el cessament dels funcionaris que els ve-
nien ocupant amb destinació definitiva.

Aquests funcionaris hauran d’obtenir noves destinacions d’acord amb el que pre-
veu el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 37.

TEXT PRESENTAT

Disposició transitòria. Continuïtat de la prestació dels serveis
1. Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a les altres administracions o entitats 

públiques dels serveis, activitats, drets i obligacions de què són titulars el Consell 
Comarcal del Barcelonès i els organismes, entitats i empreses que en depenen, la 
gestió i la prestació corresponen a aquest organisme i als organismes, entitats i em-
preses que en depenen, que han de mantenir els equips, mitjans i fons necessaris per 
a garantir el funcionament normal dels serveis i les activitats.

2. Les administracions públiques i les entitats responsables del finançament del 
Consell Comarcal del Barcelonès han de garantir que aquest disposi dels recursos 
necessaris per donar compliment al que estableix l’apartat 1.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 38
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
De supressió a la Disposició transitòria.

«Disposició transitòria. Continuïtat de la prestació dels serveis
1. Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a les altres administracions o entitats 

públiques dels serveis, activitats, drets i obligacions de què són titulars el Consell 
Comarcal del Barcelonès i els organismes, entitats i empreses que en depenen, la 
gestió i la prestació corresponen a aquest organisme i als organismes, entitats i em-
preses que en depenen, que han de mantenir els equips, mitjans i fons necessaris per 
a garantir el funcionament normal dels serveis i les activitats.

2. Les administracions públiques i les entitats responsables del finançament del 
Consell Comarcal del Barcelonès han de garantir que aquest disposi dels recursos 
necessaris per donar compliment al que estableix l’apartat 1.»

Addició de noves disposicions transitòries
Esmena 39
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
D’addició de Disposició transitòria bis

Amb caràcter previ a la redacció de la proposta referida a l’article 3.2 de la pre-
sent llei, s’elaborarà una auditoria externa al Consell Comarcal del Barcelonès per 
tal de reflectir fidelment la situació econòmica i serveis, béns, drets, accions, obliga-
cions i personal de què actualment és titular el Consell Comarcal del Barcelonès i 
les seves entitats vinculades o dependents, així com el mecanisme de presa de deci-
sions estratègiques d’aquestes últimes.
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Esmena 40
SP del Partit Popular de Catalunya (9)
D’addició d’una nova Disposició transitòria segona,

Disposició transitòria segona. Supressió efectiva del Consell Comarcal del Barcelonès
Finalitzat el mandat del Consell Comarcal del Barcelonès sorgit de les eleccions 

municipals de maig de 2015 i iniciats els tràmits previstos en aquesta Llei per a fer 
efectiva la supressió d’aquesta administració supramunicipal, de forma excepcional 
no s’iniciaran els tràmits per a constituir el Consell Comarcal del Barcelonès fruit 
de les eleccions municipals de maig de 2019.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 38.
La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 39, sens perjudici que en el 

tràmit de comissió es presenti un text transaccional.

TEXT PRESENTAT

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

disposa aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

No s’han presentat esmenes.

TEXT PRESENTAT

Disposició final primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes d’aquesta llei que comportin la realització de despeses amb càrrec 

als pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor 
de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici immediatament posterior a l’en-
trada en vigor d’aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

No s’han presentat esmenes.

TEXT PRESENTAT

Disposició final primera bis. Desplegament reglamentari
S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries 

per a desplegar i aplicar aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

No s’han presentat esmenes.

TEXT PRESENTAT

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No s’han presentat esmenes.
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TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, va modificar l’article 5 del text re-

fós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, del 4 de novembre, i va determinar que qualsevol modificació de les demar-
cacions comarcals s’ha de fer per llei, excepte quan es tracti de modificacions que 
afectin parts de termes municipals i siguin conseqüència de la modificació dels lí-
mits dels corresponents termes municipals. D’aquesta manera, es constata la volun-
tat del Parlament de Catalunya de què el mapa comarcal de Catalunya es determini 
per llei.

Simultàniament es va aprovar la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, configurant-se com a un ens local supramunicipal de caràcter 
territorial integrat pels municipis de la conurbació de Barcelona a què fa referència 
el seu article 2, entre els quals hi ha vinculacions econòmiques i socials que fan 
necessària la planificació de polítiques públiques i la implantació de serveis d’una 
manera conjunta i en els que s’hi troben integrats els municipis que conformen la 
comarca del Barcelonès.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les competències que li atribueix la 
Llei 31/2010, les que li poden atribuir altres lleis i, amb l’acceptació prèvia, les que 
li deleguen els municipis i altres administracions; mentre que els consells comarcals 
del seu àmbit territorial exerceixen les competències i les funcions pròpies que no 
s’atribueixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

D’altra banda, el Consell Comarcal del Barcelonès fou constituït el 9 de març de 
1988, i ha exercit les competències que li són pròpies, a l’empara del text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya. Durant gairebé trenta anys d’història, 
el Consell Comarcal ha exercit competències d’ordenació del territori, ha gestio-
nat 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 regeneració i millora urbanística, ha promogut i 
gestionat habitatges amb protecció oficial, estacionaments urbans i dotacions públi-
ques, i ha dut a terme funcions clau per ai territori com ho son el desenvolupament 
de la Ronda Verda i el manteniment integral de les Rondes de Barcelona. No obstant 
això, no es pot desconèixer la realitat del solapament de funcions, activitats i ser-
veis del Consell Comarcal del Barcelonès, amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
ja que la totalitat dels municipis del consell comarcal es troben inclosos a l’AMB.

Paral·lelament, la reforma de l’organització territorial i del món local a Catalunya 
és una de les prioritats del Govern de la Generalitat, amb la que s’ha de donar res-
posta a les necessitats dels governs locals de Catalunya i, simultàniament, reestruc-
turar els diferents nivells d’administració existents a Catalunya, sota els paràmetres 
de racionalització, simplificació, eficiència diferenciació, cohesió i sostenibilitat.

Els òrgans de Govern del Consell comarcal del Barcelonès han aprovat en data 
15 de març de 2017 una Moció per la qual insten la Generalitat i el Parlament a ini-
ciar el procediment de supressió de la institució, el que determina que cal adoptar-ne 
les mesures normatives necessàries per donar cobertura a aquesta situació i, simul-
tàniament, garantir l’exercici de les competències que li són pròpies.

Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Consell Comarcal 
del Barcelonès hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciutadania, en 
favor del perfeccionament, racionalització i sostenibilitat de tots els serveis i activi-
tats 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.
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Per imperatiu legal, cal una norma amb rang de llei que reguli la supressió del 
consell comarcal i, simultàniament, garanteixi l’exercici de les seves competències 
envers els ciutadans i ciutadanes dels municipis de la comarca.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 41
GP de Ciutadans (1)
De modificació de l’exposició de motius que passaria a tenir el següent redactat:

El consell comarcal del Barcelonès es va constituir el 9 de març de 1988, com 
a conseqüència de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització territorial de 
Catalunya. Segons aquesta Llei, les comarques es constitueixen com a entitats lo-
cals de caràcter territorial formades per l’agrupació de municipis contigus [...] amb 
competències en ordenació del territori i urbanisme, sanitat, serveis socials, cultu-
ra,  esport, ensenyament, salubritat pública i medi ambient. Aquest ampli ventall de 
competències, però, no s’han acabat mai d’implementar d’una manera generalitza-
da en les funcions pròpies del Consell Comarcal del Barcelonès. Aquesta entitat de 
suport i col·laboració entre els ajuntaments hauria d’assegurar la prestació de tots 
aquells serveis que no poden ser coberts des de l’àmbit municipal. Ara bé, aquesta 
funció de cooperació local va recaure, des de molt abans, en les diputacions, que 
disposen de recursos i mecanismes ja establerts per atendre aquestes prestacions, tal 
i com reconeixia una sentència del Tribunal Constitucional de maig del 1998, dei-
xant als consells comarcals sense un àmbit d’actuació clar. La llei 31/2010, de 27 de 
juliol, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, creava l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona amb la qual es creava una nova administració supramunicipal integrada per 
un  total de trenta-sis municipis de l’àmbit territorial, entre els quals la totalitat dels 
municipis que integren el Consell Comarcal del Barcelonès, i a la qual li eren assig-
nades diverses funcions, activitats, serveis i competències, produint-se una situació 
de superposició i duplicitat administrativa, burocràtica i política dins del mateix 
àmbit territorial. El 3 de setembre de 2013 el Parlament de Catalunya va admetre a 
tràmit el Projecte de Llei de governs locals de Catalunya que donava un nou impuls 
a la reforma de l’organització territorial i del món local a Catalunya i que afectava 
directament al Consell Comarcal del Barcelonès qüestionant la necessitat i utilitat 
de l’existència d’aquest ens dins de l’àmbit metropolità. A l’agost de 2015 va con-
cloure i decaure el tràmit parlamentari d’aprovació d’aquest Projecte de Llei, a cau-
sa del finiment de la desena legislatura del Parlament de Catalunya. El passat 15 de 
març de 2017 els òrgans de govern del Consell Comarcal del Barcelonès van apro-
var una moció per unanimitat de les formacions polítiques representades per mitjà 
de la qual instaven al Parlament a iniciar el procediment per a suprimir el consell 
comarcal considerant que les seves actuals funcions poden ser assumides per altres 
institucions com les metropolitanes. Durant aquesta etapa i context de canvis legis-
latius el Consell Comarcal del Barcelonès ha realitzat accions i tasques de raciona-
lització, simplificació i sanejament a nivell administratiu, tècnic i financer. Aquest 
esforç dels últims anys fan possible la supressió de l’ens comarcal fent un traspàs 
de funcions, activitats i serveis de manera àgil i respectant els principis de garantia 
al conjunt de la ciutadania i els drets dels treballadors de l’ens, amb l’objectiu de 
millorar la qualitat de vida dels més de dos milions de persones que viuen en aquest 
àmbit territorial mitjançant una major racionalització i sostenibilitat territorial i de 
l’administració. Avui en dia es fa més palesa que mai la necessitat de reformar, re-
duir i racionalitzar l’administració pública catalana, amb la finalitat de disminuir 
les estructures polítiques i administratives innecessàries i la burocràcia, facilitar els 
tràmits i fer-la més àgil, eficaç, participativa i propera a la ciutadania. Aquesta re-
forma ha de passar, obligatòriament, per evitar duplicitats d’estructures polítiques i 
administratives, fent les nostres administracions més eficients i sostenibles. Atenent 
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els arguments anteriors i sabent que per imperatiu legal, cal una norma amb rang 
de llei que reguli la supressió del consell comarcal i que, alhora, garanteixi l’exer-
cici de les seves competències amb relació als ciutadans de la comarca. L’objectiu 
primordial d’aquesta llei és evitar la superposició de les funcions, activitats i ser-
veis, eliminant les duplicitats administratives, burocràtiques i polítiques dins d’un 
mateix àmbit territorial, regulant les competències de cada administració i ens lo-
cals i supramunicipals buscant una major eficiència, racionalització i transparència 
de les administracions i els serveis que presten al conjunt de la ciutadania. Per tots 
aquests motius exposats, l’objectiu final de la Llei i que compta amb el vistiplau de 
l’òrgan del plenari del propi Consell Comarcal del Barcelonès, recau en la seva eli-
minació i dissolució definitiva. La present Llei s’estructura en cinc articles, una dis-
posició addicional, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues 
disposicions finals. Els articles fan referència a la supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès, les seves competències, la regulació de la comissió mixta i la seva 
creació i tramitació i pel que respecta a la subrogació en les relacions jurídiques i 
els drets del personal adscrit al Consell Comarcal del Barcelonès. Així mateix, les 
disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals fan referència a aspectes 
claus per portar a terme aquests objectius. El règim especial, el desplegament re-
glamentari, la continuïtat de la prestació dels serveis que presta actualment, la seva 
derogació i dissolució, l’habilitació pressupostària i l’entrada en vigor. Presentem la 
següent proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès que asseguri el traspàs de les seves competències i mitjans 
pressupostaris, materials i humans a l’administració més adient, prioritzant la vo-
luntat de mantenir el criteri de gestió supramunicipal d’aquests.

Paràgraf 7
Esmena 42
SP del Partit Popular de Catalunya (10)
D’addició al paràgraf setè de l’exposició de motius,

Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Consell Comarcal 
del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la su-
pressió hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciutadania, [...].

Esmena 43
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició a l’Exposició de motius

Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Consell Comar-
cal del Barcelonès i organismes; entitats i empreses dependents afectats per lo su-
pressió, hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciutadania, en favor del 
perfeccionament, racionalització i sostenibilitat de tots els serveis 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 ga-
rantint al mateix temps els drets i les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores comarcals i dels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la 
supressió, a l’empara de I’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 42 i 43.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2019
Joan García González, diputat GP Cs; Anna Erra i Solà, diputada GP JxCat; 

Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC; Marta Moreta Rovira, diputa-
da GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP; Carles Riera 
Albert, diputat SP CUP-CC; Xavier García Albiol, diputat SP PPC
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Predictamen

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

Preàmbul
La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, modifica l’article 5 del text refós de 

la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, 
del 4 de novembre, i determina que qualsevol modificació de les demarca cions co-
marcals s’ha de fer per llei, excepte quan es tracti de modificacions que afectin parts 
de termes municipals i siguin conseqüència de la modificació dels límits dels corres-
ponents termes municipals. D’aquesta manera, es constata la voluntat del Parlament 
de Catalunya que el mapa comarcal de Catalunya es determini per llei.

Simultàniament s’aprova la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, que es configura com un ens local supramunicipal de caràcter territo-
rial integrat pels municipis de la conurbació de Barcelona a què fa referència l’arti-
cle 2 de la dita llei, entre els quals hi ha vinculacions econòmiques i socials que fan 
necessària la planificació de polítiques públiques i la implantació de serveis d’una 
manera conjunta i en els quals hi ha integrats els municipis que conformen la co-
marca del Barcelonès.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les competències que li atribueix la 
Llei 31/2010, les que li poden atribuir altres lleis i, amb l’acceptació prèvia, les que 
li deleguen els municipis i altres administracions; mentre que els consells comarcals 
del seu àmbit territorial exerceixen les competències i les funcions pròpies que no 
s’atribueixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

D’altra banda, el Consell Comarcal del Barcelonès es constitueix el 9 de març de 
1988, i ha exercit les competències que li són pròpies, a l’empara del text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya. Durant gairebé trenta anys d’història, 
el Consell Comarcal ha exercit competències d’ordenació del territori, ha gestio-
nat 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 regeneració i millora urbanística, ha promogut i 
gestionat habitatges amb protecció oficial, estacionaments urbans i dotacions públi-
ques, i ha dut a terme funcions clau per al territori, com ara el desenvolupament de 
la Ronda Verda i el manteniment integral de les rondes de Barcelona. No obstant 
això, no es pot desconèixer la realitat del solapament de funcions, activitats i serveis 
del Consell Comarcal del Barcelonès, amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja 
que la totalitat dels municipis del consell comarcal es troben inclosos a l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.

Paral·lelament, la reforma de l’organització territorial i del món local a Catalunya 
és una de les prioritats del Govern de la Generalitat, amb què s’ha de donar resposta 
a les necessitats dels governs locals de Catalunya i, simultàniament, reestructurar 
els diferents nivells d’administració existents a Catalunya, sota els paràmetres de ra-
cionalització, simplificació, eficiència diferenciació, cohesió i sostenibilitat.

Els òrgans de Govern del Consell comarcal del Barcelonès han aprovat en data 
15 de març de 2017 una Moció per la qual insten la Generalitat i el Parlament a ini-
ciar el procediment de supressió de la institució, el que determina que cal adoptar-ne 
les mesures normatives necessàries per donar cobertura a aquesta situació i, simul-
tàniament, garantir l’exercici de les competències que li són pròpies.

Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Consell Comarcal 
del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per 
la supressió hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciutadania, en fa-
vor del perfeccionament, racionalització i sostenibilitat de tots els serveis 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 i dels 
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organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la supressió, a l’em·
para de l’Article 44 de l’Estatut dels Treballadors.

Per imperatiu legal, cal una norma amb rang de llei que reguli la supressió del 
consell comarcal i, simultàniament, garanteixi l’exercici de les seves competències 
envers els ciutadans i ciutadanes dels municipis de la comarca.

Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
Se suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord amb 

el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.

Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 

Barcelonès s’han de distribuir, per decret del Govern, d’acord amb els criteris se-
güents:

a) El principi d’autonomia local.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per 

la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal 

del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal 

de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, sub-

sidiarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat i suficiència financera, per a 
garantir el correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.

2. Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per delega-
ció, per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració interadmi-
nistrativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració de la 
Generalitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competència, sens 
perjudici que se’n pugui acordar la delegació, encàrrec de gestió o altres formes de col·
laboració interadministrativa a altres administracions públiques.

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-

tat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barce-
lonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part d’aques-
ta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres admi-
nistracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès.

2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels 

quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Co-
marcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o depen-
dents.

b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de 
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, 
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.

c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local 
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que corres-
pongui per raó dels serveis prestats en l’exercici vigent.

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats 
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i em·
preses vinculats o dependents.
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3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generali-
tat competent en matèria d’Administració local en el termini de tres mesos a comp-
tar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la  proposta, 
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants dels em-
pleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses 
vinculats o dependents.

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local 

ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a 
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del 
Consell de Governs Locals.

2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la 
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competèn-
cies, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organis·
mes, entitats i empreses vinculats o dependents, d’acord amb la proposta presentada 
per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa referència 
l’apartat 2.

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal
1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 

serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les 
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del 
Barcelonès i pels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per 
la supressió.

2. S’han de respectar i garantir, de manera específica, els drets i les condicions la·
borals de qualsevol naturalesa dels funcionaris i el personal del Consell Comarcal 
del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats 
per la supressió.

Disposició addicional primera. Règim especial de la comarca del 
Barcelonès
La representació i gestió dels interessos de la comarca del Barcelonès correspon, 

com a excepció al règim general establert pel text refós de la Llei d’organització co-
marcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, als 
ens locals que d’acord amb aquesta llei assumeixen les competències, les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

Disposició addicional segona. Funcionaris d’habilitació estatal
1. La supressió del Consell Comarcal del Barcelonès comporta, d’acord amb la nor·

mativa vigent, la supressió dels llocs de treball reservats a personal funcionari d’habili·
tació nacional i el cessament dels funcionaris que els ocupaven amb destinació definitiva.

2. Els funcionaris a què fa referència l’apartat 1 han d’obtenir noves destinacions 
d’acord amb el que estableix el Reial decret 128/2018, del 16 de març, pel qual es regu·
la el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional.

Disposició transitòria. Continuïtat de la prestació dels serveis
1. Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a les altres administracions o entitats 

públiques dels serveis, activitats, drets i obligacions de què són titulars el Consell 
Comarcal del Barcelonès i els organismes, entitats i empreses que en depenen, la 
gestió i la prestació corresponen a aquest organisme i als organismes, entitats i em-
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preses que en depenen, que han de mantenir els mitjans i fons necessaris per a ga-
rantir el funcionament normal dels serveis i les activitats.

2. Les administracions públiques i les entitats responsables del finançament del 
Consell Comarcal del Barcelonès han de garantir que aquest disposi dels recursos 
necessaris per a donar compliment al que estableix l’apartat 1.

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

disposa aquesta llei.

Disposició final primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes d’aquesta llei que comportin la realització de despeses amb càrrec 

als pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor 
de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici immediatament posterior a l’en-
trada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari
S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries 

per a desplegar i aplicar aquesta llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la continuació 
dels programes de cooperació territorial Peace IV (Irlanda - Regne 
Unit) i Regne Unit - Irlanda (Irlanda - Irlanda del Nord - Escòcia) en el 
context de la retirada del Regne Unit de la Unió Europea
295-00142/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 09.01.2019 

Reg. 25428 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 08.01.2019

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo para permitir la continuación de los programas de cooperación 
territorial PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y Reino Unido-Irlanda (Irlanda-
Irlanda del Norte-Escocia) en el contexto de la retirada del Reino Unido 
de la Unión Europea [COM(2018) 892 final] [2018/0432 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
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tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 19.12.2018, COM(2018) 892 final, 2018/0432 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para 
permitir la continuación de los programas de cooperación territorial 
PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda 
del Norte-Escocia) en el contexto de la retirada del Reino Unido de la 
Unión Europea

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la 

Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, lo que significa 
que, si no se ratifica el Acuerdo de Retirada1, el Derecho primario y el Derecho de-
rivado de la Unión dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir del 30 de marzo de 
2019 («la fecha de retirada»). A partir de ese momento, el Reino Unido pasará a ser 
un tercer país.

En la Comunicación de la Comisión titulada «Preparación de la retirada del Rei-
no Unido de la Unión Europea el 30 de marzo de 2019: plan de acción de contingen-
cia»2 se afirma que «la Comisión se compromete también a garantizar la  continuidad 
de los actuales programas PEACE e INTERREG entre los condados fronterizos de 
Irlanda e Irlanda del Norte, de los cuales es socio el Reino Unido».

El 13 de diciembre de 2018, el Consejo Europeo (artículo 50) reiteró su llama-
miento para que se intensificaran los trabajos de preparación a todos los niveles 
para las consecuencias de la retirada del Reino Unido, teniendo en cuenta todos los 
posibles resultados. El presente acto forma parte del paquete de medidas que está 
adoptando la Comisión en respuesta a este llamamiento.

El objetivo de la presente propuesta es garantizar la continuación de dos programas 
de cooperación bilateral en los que participa Irlanda, a saber, el programa PEACE IV 
(Irlanda-Reino Unido) y el programa Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nor-
te-Escocia).

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El objetivo de la presente propuesta es la continuación de programas vigentes.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta es plenamente coherente con el mandato del Consejo rela-

tivo a las negociaciones con el Reino Unido sobre su retirada de la Unión3.

1. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf
2. COM(2018) 880 final, de 13 de noviembre de 2018.
3. Se inspira en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamen-
to (UE) n.º 1316/2013 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión, COM(2018) 568, de 1 de 
agosto de 2018.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Artículo 178 del TFUE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Dado que el objetivo del acto propuesto es garantizar la continuación de dos 

programas de cooperación que se rigen por el Reglamento (UE) n.º 1299/2013, su 
conformidad con el principio de subsidiariedad ya fue examinada cuando se adoptó 
este último.

Proporcionalidad
Esta propuesta se considera proporcionada, ya que establece el cambio jurídico 

requerido, pero no excede de lo necesario para lograr una continuación ordenada 
de los dos programas de cooperación Norte-Sur en los que participa el territorio de 
Irlanda del Norte.

Elección del instrumento
Habida cuenta de que el presente acto se basa en el Reglamento (UE) 

n.º 1299/2013, la propuesta de un reglamento es la única opción adecuada.
Dado que el presente Reglamento, que entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, solo será de aplicación si el 
día en el que dejen de aplicarse los Tratados al y en el Reino Unido no ha entrado en 
vigor un acuerdo de retirada celebrado con este país de conformidad con el artícu-
lo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, el acto ad hoc propuesto es más 
adecuado que un reglamento en forma de acto modificativo.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
Dada la urgencia con la que se ha preparado esta propuesta para que pueda ser 

adoptada a tiempo por los colegisladores, no han podido celebrarse consultas con 
las partes interesadas.

Evaluación de impacto
Dada la naturaleza de la medida propuesta, no se ha llevado a cabo ninguna 

evaluación de impacto, en consonancia con las directrices para la mejora de la le-
gislación. No hay otras opciones de actuación posibles sustancialmente diferentes. 
La medida prevista es la única opción de actuación viable para garantizar la con-
tinuación ordenada de dos programas de cooperación bilateral en los que participa 
Irlanda, a saber, el programa PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y el programa Reino 
Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte-Escocia), tras la retirada del Reino Unido 
de la Unión.

4. Repercusiones presupuestarias
El objetivo de la presente propuesta es garantizar, en caso de que no se ratifique 

el Acuerdo de Retirada, la continuación de dos programas de cooperación bilateral 
en los que participa Irlanda, a saber, el programa PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) 
y el programa Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte-Escocia), sin modifi-
car los importes asignados a dichos programas ni su financiación. Los dos progra-
mas seguirán financiándose con cargo al presupuesto de la Unión. La posibilidad de 
llevar a cabo los controles y auditorías necesarios en todas las regiones que partici-
pan tendrá que ser confirmada mediante un acuerdo entre la Comisión y las autori-
dades del Reino Unido y será una condición para la financiación.
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2018/0432 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para 
permitir la continuación de los programas de cooperación territorial 
PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda 
del Norte-Escocia) en el contexto de la retirada del Reino Unido de la 
Unión Europea

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 178,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo4,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones5,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de 

la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Los Tratados 
dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de un 
acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de la notificación, es decir, a 
partir del 30 de marzo de 2019, a menos que el Consejo Europeo, de acuerdo con el 
Reino Unido, decida por unanimidad ampliar ese plazo.

(2) La retirada tendrá lugar durante el período de programación 2014-2020, pe-
ríodo durante el cual el Reino Unido participa en quince programas dentro del obje-
tivo de cooperación territorial europea («programas de cooperación»). Dos de esos 
programas cuentan con la participación de Irlanda del Norte y respaldan la paz y 
la reconciliación, así como la cooperación Norte-Sur, en el marco del Acuerdo de 
Belfast; la Unión tiene la intención de seguir adelante con estos programas pese a 
la retirada del Reino Unido, siempre y cuando no haya entrado en vigor un acuer-
do de retirada en la fecha en la que dejen de aplicarse los Tratados al y en el Reino 
Unido con arreglo al artículo 50, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. Por 
tanto, el presente Reglamento debe limitarse a esos dos programas de cooperación.

(3) Los dos programas de cooperación afectados se rigen, en particular, por el 
Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo6, el Regla-
mento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo7 y el Reglamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo8. El presente Re-
glamento debe establecer disposiciones que permitan que, tras la retirada del Reino 
Unido de la Unión, estos dos programas de cooperación continúen de conformidad 
con los Reglamentos mencionados.

(4) Por lo que respecta a los programas de cooperación bilateral PEACE IV (Irlan-
da-Reino Unido) y Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte-Escocia), la auto-
ridad de gestión está ubicada en el organismo especial para los programas de la UE  

4. DO C  de , p. .
5. DO C  de , p. .
6. Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al ob-
jetivo de cooperación territorial europea (DO L 347 de 20.12.2013, p. 259).
7. Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regi-
onal, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
8. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
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(«SEUPB»), creado en el marco del Acuerdo entre el Gobierno de Irlanda y el Go-
bierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el que se  establecen 
organismos de ejecución, firmado el 8 de marzo de 1999 (el Acuerdo británico- 
irlandés de 8 de marzo de 1999). Dado que estos dos programas de cooperación 
cuentan con la participación de Irlanda del Norte, deben continuar, con las disposi-
ciones complementarias necesarias.

(5) A efectos de la continuación de estos programas, debe aclararse que, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 
n.º 1299/2013, los programas de cooperación en cuestión pueden abarcar las regio-
nes participantes del Reino Unido, que deben equivaler a regiones del nivel NUTS 3.

(6) A fin de que estos programas continúen con financiación a cargo del presu-
puesto general de la Unión, debe celebrarse un acuerdo administrativo entre la Co-
misión y las autoridades del Reino Unido que cobre efecto a partir de la fecha en la 
que dejen de aplicarse los Tratados al y en el Reino Unido y que posibilite la realiza-
ción de controles y auditorías de los programas respectivos. Si no pueden realizarse 
los controles y auditorías necesarios, la Comisión debe poder interrumpir los pla-
zos de pago, suspender los pagos y aplicar correcciones financieras con arreglo a lo 
establecido en los artículos 83, 142, 144 y 145 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

(7) De conformidad con el artículo 76 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, las 
Decisiones de la Comisión por las que se aprueban el programa PEACE IV (Irlan-
da-Reino Unido) [Decisión C(2015) 8564, de 30 de noviembre de 2015,  modificada 
por la Decisión C(2018)  5126, de 26 de julio de 2018] y el programa Interreg 
V-A [Decisión C(2015) 890, de 12 de febrero de 2015, modificada por la Decisión 
C(2016) 1547, de 10 de marzo de 2016] deben seguir constituyendo decisiones de 
financiación a efectos del Reglamento Financiero y, por tanto, compromisos jurídi-
cos a efectos del citado Reglamento. El Reino Unido sigue siendo responsable de 
sus obligaciones financieras asumidas como Estado miembro en relación con dichos 
compromisos jurídicos de la Unión.

(8) A partir de la fecha en la que dejen de aplicarse los Tratados, el Reino Unido 
dejará de ser parte de la «parte de la zona del programa que pertenece a la Unión» a 
tenor del artículo 20, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1299/2013. Por tanto, de-
ben adaptarse las disposiciones relativas a la subvencionabilidad de las operaciones 
en función de la ubicación.

(9) Al objeto de permitir la rápida aplicación de las medidas establecidas en el 
presente Reglamento, este debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presente Reglamento solo debe aplicar-
se si, en la fecha en la que dejen de aplicarse los Tratados al y en el Reino Unido con 
arreglo al artículo 50, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, no ha entrado 
en vigor ningún acuerdo de retirada celebrado con dicho país de conformidad con el 
artículo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea.

Han adoptado el presente reglamento:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece disposiciones para hacer frente a las conse-

cuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión en caso de que en la fecha en 
la que dejen de aplicarse los Tratados al y en el Reino Unido con arreglo al artí-
culo 50, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, no haya entrado en vigor 
ningún acuerdo de retirada celebrado con dicho país de conformidad con el artícu-
lo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, y relativas a la continuación de 
los dos programas de cooperación siguientes, que se rigen por el Reglamento (UE) 
n.º 1299/2013 y que cuentan con la participación del Reino Unido («los programas 
de cooperación»):

1) PEACE IV (Irlanda-Reino Unido); 2) Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda 
del Norte-Escocia).
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El Reglamento (UE) n.º 1299/2013 seguirá aplicándose a los programas de coo-
peración según lo dispuesto en el presente Reglamento.

Artículo 2. Ámbito de aplicación geográfica
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, apartados 2 y 3, del Reglamen-

to (UE) n.º 1299/2013, los programas de cooperación podrán abarcar las regiones 
participantes del Reino Unido, que deberán equivaler a regiones del nivel NUTS 3.

Artículo 3. Autoridades del programa
No obstante lo dispuesto en el artículo  21, apartado  1, del Reglamento (UE) 

n.º 1299/2013,
– el organismo especial para los programas de la UE (SEUPB), en el que están 

ubicadas la autoridad de gestión y la autoridad de certificación de los programas 
PEACE IV (IrlandaReino Unido) y Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nor-
te-Escocia) seguirá ejerciendo sus funciones; – el Departamento de Hacienda de Ir-
landa del Norte seguirá siendo la autoridad de auditoría de estos programas.

Artículo 4. Competencias de la Comisión en relación con los controles
La Comisión y las autoridades del Reino Unido se pondrán de acuerdo en cuanto 

a la aplicación de las normas relativas a los controles y auditorías de los programas 
respectivos. Los controles y auditorías cubrirán todo el período de duración de los 
programas de cooperación.

Si no pueden realizarse los controles y auditorías necesarios de los programas 
en todas las regiones afectadas, el sistema de gestión y control adolecerá de una de-
ficiencia grave a efectos de las medidas establecidas en los artículos 83, 142, 144 y 
145 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

Artículo 5. Subvencionabilidad de las operaciones en función de la 
ubicación
El límite máximo establecido en el artículo 20, apartado 2, letra b), del Regla-

mento (UE) n.º 1299/2013 no se aplicará a los programas de cooperación.

Artículo 6. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será de aplicación a partir del día siguiente a la fecha en la que dejen de aplicarse 

los Tratados al y en el Reino Unido con arreglo al artículo 50, apartado 3, del Tra-
tado de la Unión Europea.

No obstante, el presente Reglamento no se aplicará si en dicha fecha ha entrado 
en vigor un acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido de conformidad con 
el artículo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Fe d’errades

Es fa avinent que hi ha una errada tipogràfica a la capçalera del BOPC 232. Hi 
figura com a data de publicació el «27 de novembre de 2018» quan hi hauria de dir 
«27 de desembre de 2018».

4. Informació

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Interior
330-00065/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 25427/ Coneixement: 09.01.2019

Al president del Parlament 
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de la Presidència, els dies 8 i 9 de gener de 
2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Depar-
tament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 7 de gener de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 2/2019, de 7 de gener, d’encàrrec del despatx de la consellera 
de la Presidència al conseller d’Interior, els dies 8 i 9 de gener, és publicat al DOGC 
7783A, del 8 de gener de 2019.
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