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TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

I. Informe de la Ponència

Projecte de llei del Consell de Governs Locals

Tram. 200-00068/08

Títol I. Disposicions generals

Article 1

Text presentat

Article 1. Objecte

L’objecte de la llei és regular la composició, l’organitza-
ció, el funcionament i les funcions del Consell de Go-
verns Locals, d’acord amb allò que preveu l’article 85 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Esmenes presentades

No s’ha presentat cap esmena.

Article 2

Text presentat

Article 2. Naturalesa

1. El Consell de Governs Locals és l’òrgan on són re-
presentats de manera proporcional a la població i el 
territori els municipis i vegueries de Catalunya.

2. El Consell de Governs Locals gaudeix d’autonomia 
orgànica, funcional i pressupostària i aprova el seu re-
glament d’organització i funcionament.

Esmenes presentades

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De supressió
G. Mixt (1)

«[...] i el territori els municipis i vegueries de Catalu-
nya.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (2)

«1. El Consell de Governs Locals és l’òrgan on són re-
presentats de manera proporcional a la població i el 
territori els municipis i vegueries de Catalunya.»

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	del	Consell	de	Governs	
Locals
Tram. 200-00068/08

Informe de la Ponència de la Comissió d’A-
fers Institucionals

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

La Ponència de la Comissió d’Afers Institucionals, no-
menada el dia 17 de febrer de 2010 i integrada pels dipu-
tats Lluís M. Corominas i Díaz, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió; Pia Bosch i Codolà, del Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Josep 
Maria Freixanet i Mayans, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, que ha estat nomenat 
ponent relator; M. Ángeles Olano i García, que va ser 
substituïda per Jordi Montanya i Mias, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya; Lluís Postigo 
i Garcia, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Albert Rivera 
Díaz, del Grup Mixt, s’ha reunit al Palau del Parlament 
els dies 4 i 23 de març i 22 i 27 d’abril de 2010. Han 
assessorat la Ponència el lletrat Antoni Bayona i Roca-
mora i l’assessora lingüística Marta Payà i Canals, i l’ha 
assistida el gestor parlamentari Eduard Principal Galí.

Després d’estudiar el Projecte de llei del Consell de Go-
verns Locals i les esmenes presentades, d’acord amb el 
que disposa l’article 109.1, 2 i 3 del Reglament del Par-
lament, la Ponència ha establert l’Informe següent que 
s’estructura en tres parts: la primera inclou l’ordenació 
de les esmenes en relació amb el Projecte de llei i les 
recomanacions de la Ponència agrupades per articles; la 
segona és un resum de les recomanacions de la Ponència 
i de les manifestacions i anuncis fets pels ponents que 
comporta la classificació de les esmenes en funció del 
grup parlamentari proposant, i la tercera es correspon 
amb el dictamen que resultaria si la Comissió adoptés 
totes les recomanacions de la Ponència.
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3.01.01.

Apartat 3

6 Esmena núm. 6
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (3)

«3. El Consell de Governs locals té com a funció la 
de fensa de l’autonomia local davant totes aquelles ins
titucions i òrgans els quals la seva activitat legislativa o 
reglamentària afecti els ens locals de Catalunya.

El Consell de Governs Locals també té [...]»

7 Esmena núm. 7
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (3)

«[...] constitucional. En concret, fa la proposta al Go
vern de la Generalitat del membre que li correspon en 
el sí del Consell de Garanties Estatutàries en els termes 
establerts en la llei reguladora de la dita institució.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional 
amb l’esmena número 6 i el text del Projecte amb la 
següent redacció: 

«Article 3. Finalitats del Consell

1. El Consell de Governs Locals representa els munici
pis i les vegueries en les institucions de la Generalitat.

2. El Consell de Governs Locals té com a finalitats: 

a) Participar en la tramitació parlamentària de les ini
ciatives legislatives i en la tramitació dels plans, normes 
reglamentàries i avantprojectes de llei que afecten de 
manera específica les administracions locals.

b) Defensar l’autonomia local davant totes aquelles ins
titucions i òrgans en els quals la seva activitat legislati
va o reglamentària afecti els ens locals de Catalunya.

c) Defensar l’autonomia local davant les diferents ins
titucions que tenen com a competència garantir el res
pecte d’aquest principi constitucional i estatutari.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] municipis i entitats supramunicipals de Catalu-
nya.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 2.

Article 3

Text presentat

Article 3. Funcions del Consell

1. El Consell de Governs Locals representa als muni-
cipis i vegueries en les institucions de la Generalitat.

2. El Consell de Governs Locals participa en la trami-
tació parlamentària de les iniciatives legislatives i en 
la tramitació de plans, normes reglamentàries i avant-
projectes de llei que afecten de manera específica les 
administracions locals.

3. El Consell de Governs Locals també té funcions de 
defensa de l’autonomia local en les diferents institu-
cions que tenen com a competència garantir el respecte 
d’aquest principi constitucional.

Esmenes presentades

Apartat 1

4 Esmena núm. 4
De supressió
G. Mixt (2)

«[...] representa als municipis i vegueries en les institu-
cions de la Generalitat.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (2)

«[...] municipis i entitats supramunicipals [...]»
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3.01.01.

10 Esmena núm. 10
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (4)

«[...] ajuntaments i les entitats supramunicipals després 
de cada elecció municipal.»

11 Esmena núm. 11
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (4)

«[...] després de les eleccions municipals, una vegada 
constituïts els Ajuntaments i els Consells de Vegueria.»

12 Esmena núm. 12
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (2)

«[...] ajuntaments i els consell de vegueries en el termini 
màxim de sis mesos després de cada elecció municipal.»

13 Esmena núm. 13
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (5)

«[...] de cada elecció municipal, en un termini no infe
rior a vint dies ni superior a trenta des de la data de 
constitució dels respectius ens locals.»

Apartat 2

14 Esmena núm. 14
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (5)

«2. Per a l’elecció dels membres del Consell a que es 
refereix l’apartat 7.1 d’aquesta Llei, es convocarà en 
assemblea a tots els alcaldes i alcaldesses de tots els 
municipis de Catalunya i els presidents i presidentes 
dels Consells de vegueria. A tal efecte, les principals 
entitats municipalistes hauran de fer una proposta con
sensuada, d’acord amb els criteris que marca aquesta 
llei. Per a l’aprovació d’aquesta proposta serà neces
sària la conformitat de 3/5 parts del total dels governs 
locals de Catalunya.»

Títol II. Composició i funcionament del consell 
de governs locals

8 Esmena núm. 8
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

«Títol II. Composició, organització i funcionament del 
consell de governs locals»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 8.

Capítol I. Constitució i composició del Consell

Article 4

Text presentat

Article 4. Constitució

1. Les sessions constitutives del Consell de Governs 
Locals es celebren després de la constitució dels ajunta-
ments i els consell de vegueries després de cada elecció 
municipal.

2. La Comissió Permanent convoca les sessions consti-
tutives del Consell i comunica als partits polítics, fede-
racions, coalicions o agrupacions d’electors el nombre 
de membres que han de designar d’acord amb l’article 7.

3. La sessió constitutiva s’inicia amb la lectura que fa 
el secretari o secretaria del Consell de la convocatò-
ria de la sessió constitutiva i convida els membres de la 
Me sa d’Edat a ocupar els seus llocs. A aquest efectes, 
la Mesa d’Edat és constituïda pel membre del Consell 
de més edat que presideix la sessió i és assistit per la 
persona membre més jove, que exerceix les funcions 
de secretaria.

4. El Consell de Governs Locals es dissol com a con-
seqüència de la celebració de les eleccions municipals.

Esmenes presentades

Apartat 1

9 Esmena núm. 9
De supressió
G. Mixt (3)

«[...] dels ajuntaments i els consell de vegueries després 
de cada elecció municipal.»
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18 Esmena núm. 18
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (8)

«[...] dels municipis i les entitats supramunicipals de 
Catalunya.»

19 Esmena núm. 19
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (6)

«[...] garanteix una representació equilibrada dels go
verns locals de Catalunya en funció del número d’habi
tants, el territori i la representació política.»

Apartat 2

20 Esmena núm. 20
De modificació
G. Mixt (5)

«[...] es composa de 50 membres entre [...]»

21 Esmena núm. 21
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (7)

«2. El Consell de Governs locals es composa dels mem
bres nats i membres designats.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Article 6

Text presentat

Article 6. Membres nats del Consell

Són membres nats del Consell de Govern Locals: 

a) Els presidents o les presidentes dels consells de ve-
gueria.

b) L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona.

c) Els presidents o presidentes de les entitats municipa-
listes més representatives.

Apartat 4

15 Esmena núm. 15
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (6)

«[...] municipals, sens perjudici de les funcions enco
manades a la Comissió Permanent per l’article 16 
d’aquesta llei.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 15.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional 
amb les esmenes número 11, 12 i 72 i el text del Projecte 
amb la següent redacció: 

«1. Les sessions constitutives del Consell de Governs 
Locals es celebren després de la constitució dels ajun-
taments i els consells de vegueria en el termini màxim 
de sis mesos després de cada elecció municipal.»

Article 5

Text presentat

Article 5. Composició del Consell

1. El Consell de Governs Locals està integrat per al-
caldes o alcaldesses i presidents o presidentes de con-
sells de vegueria. La seva composició garanteix una 
representació proporcional i equilibrada de la població, 
el territori i la representació política dels municipis i 
vegueries de Catalunya.

2. El Consell de Governs Locals es composa de 100 
membres entre els membres nats i els designats.

Esmenes presentades

Apartat 1

16 Esmena núm. 16
De supressió
G. Mixt (4)

«[...] alcaldes o alcaldesses i presidents o presidentes de 
consells de vegueria. La seva composició garanteix una 
representació proporcional i equilibrada de la població, 
el territori i la representació política dels municipis i 
vegueries de Catalunya.»

17 Esmena núm. 17
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (7)

«[...] presidentes de les entitats supramunicipals.»
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Esmenes presentades

Apartat 1

25 Esmena núm. 25
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (8)

«1. El Consell compta amb 40 membres designats en 
funció de la població dels municipis, d’acord amb els 
següents trams: 

a) 5 alcaldes o alcaldesses de municipis de fins a 1000 
habitants

b) 5 íd. De municipis entre 1001 i 5000 habitants

c) 10 íd. De municipis entre 5001 i 20000 habitants

d) 10 íd. De municipis entre 20001 i 50000 habitants

e) 10 íd. De municipis de més de 50001 habitants»

Apartat 2

26 Esmena núm. 26
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (3)

«2. Les designacions dels membres del Consell han de 
procurar una representació proporcional i equilibrada 
de tots els municipis tenint en compte la seva diversitat 
quant a la població, el territori i la dimensió, garantint 
especialment la representació de petits municipis. Igual
ment han de procurar la paritat dels seus membres [...]»

27 Esmena núm. 27
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (9)

«[...] dels municipis de Catalunya, la presència de pre
sidents/es de Consells Comarcals, aplicant una fórmula 
[...]»

Addició de nous apartats

28 Esmena núm. 28
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (4)

«3. en el cas de què un partit polític, federació, coalició 
o agrupació d’electors no pugui designar alcaldes o al
caldesses per totes o algunes de les persones membres 
que li corresponen, les vacants s’acumularan a la resta 
de partits polítics, federacions, coalicions o agrupa

Esmenes presentades

Lletra a)

22 Esmena núm. 22
De supressió
G. Mixt (6)

«Supressió de la lletra a)»

23 Esmena núm. 23
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (9)

«a) Els presidents o presidentes de les entitats supra
municipals.»

Lletra b)

24 Esmena núm. 24
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (10)

«b) L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona, 
Lleida, Girona i Tarragona.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Article 7

Text presentat

Article 7. Membres designats del Consell

1. Els partits polítics, federacions, coalicions o agru-
pacions d’electors, que han obtingut més del 5% dels 
vots a les eleccions municipals a Catalunya designen 
els alcaldes o alcaldesses que representen les seves for-
macions polítiques perquè formin part del consell com 
a membres designats.

2. Les designacions dels membres del Consell han de 
procurar una representació proporcional i equilibrada 
de la població i el territori així com la paritat dels seus 
membres i han de garantir la representació política 
dels municipis de Catalunya, aplicant una fórmula de 
distribució proporcional de la representació A aquests 
efectes, el nombre de membres de cada partit polític, 
federació, coalició o agrupació d’electors es determina 
aplicant la fórmula utilitzada per a l’atribució de regi-
dors als ajuntaments, tenint en compte els vots obtinguts 
en el conjunt de Catalunya.
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Esmenes presentades

29 Esmena núm. 29
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (10)

«Supressió de l’article 8»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Article 9

Text presentat

Article 9. Pèrdua de la condició de membre del 
Consell

1. Els membres del Consell de Governs Locals perden 
llur condició per causa de: 

a) Mort.

b) Renúncia.

c) Dissolució del Consell com a conseqüència de la ce-
lebració de les eleccions municipals.

d) Pèrdua de la condició de president o presidenta del 
consell de vegueria o la d’alcalde o alcaldessa.

e) Incompatibilitat sobrevinguda.

f) Inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics decla-
rada per decisió judicial ferma.

g) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

2. En el supòsit de la lletra c) de l’apartat anterior els 
membres de la Comissió Permanent no perden la seva 
condició fins la constitució del nou Consell.

Esmenes presentades

Apartat 1

Lletra b)

30 Esmena núm. 30
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (11)

«b) Renúncia presentada per escrit i acceptada pel Pre
sident.»

cions d’electors, per a la seva distribució d’acord amb 
el que disposa l’apartat 2.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional 
entre les esmenes número 26 i 28 i el text del projecte 
amb la següent redacció: 

«1. Els partits polítics, federacions, coalicions o agru
pacions d’electors, que han obtingut més del 5% dels 
vots a les eleccions municipals a Catalunya, designen, 
prèvia consulta a les entitats municipalistes més repre
sentatives, els alcaldes o alcaldesses que representen 
les seves formacions polítiques perquè formin part del 
consell com a membres designats.

2. El nombre de membres de cada partit polític, federa
ció, coalició o agrupació d’electors es determina apli
cant la fórmula utilitzada per a l’atribució de regidors 
als Ajuntaments, tenint en compte els vots obtinguts en 
el conjunt de Catalunya.

3. Les designacions de membres del consell s’ha de rea
litzar per cada partit polític, federació, coalició o agru
pació d’electors, aplicant els criteris següents: 

a) El de representació proporcional i equilibrada dels 
municipis, tenint en compte els diversos trams de pobla
ció, garantint especialment la representació dels petits 
municipis.

b) El de representació proporcional i equilibrada dels 
diferents territoris.

c) El de paritat de gènere o, com a mínim, en la propor
ció resultant de les eleccions municipals.

4. En el cas que un partit polític, federació, coalició o 
agrupació d’electors no pugui designar alcaldes o alcal
desses per tots o alguns dels membres que li correspo
nen, les vacants s’acumularan a la resta de partits po
lítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors, 
per a la seva distribució d’acord amb el que disposa 
l’apartat 2.»

Article 8

Text presentat

Article 8. Incompatibilitats

La condició de membre del Consell de Governs Locals 
és incompatible amb: 

a) La condició de diputat o diputada al Parlament de 
Catalunya.

b) La condició de diputat o diputada al Congrés dels 
Diputats.

c) La condició de senador o senadora.

d) La condició de diputat o diputada al Parlament Eu-
ropeu.
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Capítol II. Òrgans del Consell

Article 11

Text presentat

Article 11. Els òrgans de govern del Consell

Els òrgans de govern del Consell de Governs Locals 
són els següents: 

a) El Ple.

b) La presidència del Consell.

c) Les vicepresidències del Consell.

d) La secretaria del Consell.

e) La Comissió Permanent.

Esmenes presentades

Lletra e)

34 Esmena núm. 34
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (13)

«Supressió de la lletra e)»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Article 12

Text presentat

Article 12. Ple del Consell de Governs Locals

1. El Ple és l’òrgan superior del Consell de Governs Lo-
cals i li corresponen les màximes facultats de direcció 
de les activitats del Consell, entre les quals s’inclouen: 

a) Elegir el president o presidenta i la vicepresidència o 
vicepresidències del Consell.

b) Acordar la constitució i composició de la Comissió 
Permanent.

c) Acordar el nomenament de la persona que ocupa la 
Secretaria.

d) Aprovar el pressupost.

e) Aprovar el reglament d’organització i funcionament 
i proposar les seves modificacions.

f) Aprovar la memòria anual.

g) Debatre i aprovar, si s’escau, dictàmens i resolucions.

h) Acordar la sol·licitud de dictamen al Consell de Ga-
ranties Estatutàries sobre l’adequació a l’autonomia lo-

Lletra d)

31 Esmena núm. 31
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (12)

«[...] presidenta de les entitats supramunicipals o d’al-
calde o alcaldessa.»

Apartat 2

32 Esmena núm. 32
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (11)

«Supressió de l’apartat 2»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Article 10

Text presentat

Article 10. Provisió de vacants en el Consell

1. Les vacants dels membres nats del Consell de Go-
verns Locals que es produeixin per causes altres que la 
dissolució del Consell han de ser cobertes per qui els 
substitueixi en el càrrec per al temps de mandat restant.

2. Les vacants dels membres designats del Consell de 
Governs Locals que es produeixin per causes altres que 
la dissolució del Consell han de ser cobertes pel sistema 
que estableix l’article 7, per al temps de mandat restant.

Esmenes presentades

Apartat 2

33 Esmena núm. 33
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (12)

«[...] han de ser cobertes d’acord amb allò que es deter
mini reglamentàriament.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.
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Lletra e)

36 Esmena núm. 36
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (5)

«e) Aprovar el reglament d’organització i funcionament 
i proposar les seves modificacions.»

Lletra h)

37 Esmena núm. 37
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (6)

«Supressió de la lletra h)»

Lletra j)

38 Esmena núm. 38
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (7)

«Supressió de la lletra j)»

39 Esmena núm. 39
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (15)

«j) Acordar la designació de membres en aquells òrgans 
de la Generalitat que determinin les lleis d’acord amb 
el que es disposa l’article 3.1 i l’article 85 de l’EAC.»

Apartat 2

40 Esmena núm. 40
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (8)

«[...] de manera ordinària almenys un cop l’any i de 
manera [...]»

cal dels projectes i les proposicions de llei, i també dels 
projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern de la 
Generalitat.

i) Acordar la proposta de terna de candidats a ser mem-
bres del Consell de Garanties Estatutàries a proposta del 
Govern de la Generalitat.

j) Acordar la designació dels representants del Consell 
a la Comissió de Govern Local de Catalunya.

k) Qualsevol altra facultat que li atribueixi aquesta llei 
i el reglament d’organització i funcionament.

2. El Ple del Consell de Governs Locals és constituït per 
tots els seus membres i es reuneix de manera ordinària 
dos cops l’any i de manera extraordinària a proposta del 
seu president o presidenta o a petició d’un terç de les 
persones membres del Consell.

3. Per a la constitució vàlida del Ple és necessària la 
presència de la presidència i la secretaria, o si s’escau 
de les persones que els substitueixen, i la meitat de les 
persones membres del Consell. Si no hi ha el quòrum 
necessari el Consell es constitueix en segona convoca-
tòria mitja hora després de l’assenyalada en la convo-
catòria i cal que hi assisteixin, com a mínim, la tercera 
part dels seus membres.

4. El Ple del Consell pot crear comissions d’estudi per 
assessorar-lo en les matèries pròpies de la seva compe-
tència. Les persones que formin part d’aquestes comis-
sions d’estudi poden ser membres del consell de governs 
Locals o persones externes. El reglament d’organització 
i funcionament estableix la composició i el règim de 
funcionament de les comissions d’estudi, així com la 
manera en què les entitats municipalistes poden parti-
cipar en aquestes.

5. El reglament d’organització i funcionament deter-
mina el funcionament del Ple del Consell de Governs 
Locals.

Esmenes presentades

Apartat 1

Lletra b)

35 Esmena núm. 35
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (14)

«Supressió de la lletra b)»
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més antic en la seva condició de membre del Consell 
de Governs Locals i, en cas d’igualtat en l’antiguitat, 
el de més edat.

3. L’elecció del president o presidenta es produeix des-
prés de la renovació del Consell de Governs Locals 
després de cada elecció municipal, en la sessió consti-
tutiva del Consell.

4. Si el president o presidenta perd la seva condició de 
membre del Consell s’ha de procedir a l’elecció d’una 
nova presidència d’acord amb el procediment que pre-
veu aquest article.

Esmenes presentades

Apartat 2

43 Esmena núm. 43
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (10)

«2. Els membres del Consell de Governs Locals elegei-
xen d’entre els seus membres, en votació secreta i per 
majoria qualificada de dues terceres parts, el president 
o presidenta del Consell. En el cas que cap candidat o 
candidata no obtingui la majoria qualificada de dues 
terceres parts, s’ha de repetir l’elecció [...]»

Apartat 4

44 Esmena núm. 44
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (17)

«[...] aquest article. Així mateix, si el president o pre
sidenta renúncia sense perdre la condició de membre 
del Consell, es procedirà a una nova elecció pel període 
que resti de mandat.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes número 
43 i 44.

41 Esmena núm. 41
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (16)

«[...] de manera ordinària, quatre cops l’any i de manera 
[...]»

Apartat 4

42 Esmena núm. 42
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (9)

«[...] estableix la composició, que en tot cas atendrà a 
criteris de participació equilibrada de dones i homes, i 
el règim de funcionament [...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes número 
36, 37, 38, 39, 40 i 42.

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica 
en el sentit de modificar la lletra j) de l’apartat 1 amb 
la següent redacció: 

«j) Acordar la designació dels representants del Con-
sell als organismes de la Generalitat que determinin 
les lleis.»

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica 
en el sentit d’addicionar un nou apartat amb la següent 
redacció: 

«4 bis. El Ple del Consell de governs Locals pot delegar 
a la Comissió Permanent l’exercici de les funcions a què 
es refereixen les lletres g) i j) de l’apartat 1.»

Article 13

Text presentat

Article 13. La Presidència del Consell

1. El president o presidenta del Consell de Governs Lo-
cals exerceix la representació del Consell, en convoca 
les reunions i les presideix i té la potestat organitzativa 
sobre el personal al servei del Consell.

2. Els membres del Consell de Governs Locals elegei-
xen d’entre els seus membres, en votació secreta i per 
majoria absoluta, el president o presidenta del Consell. 
En el cas que cap candidat o candidata no obtingui la 
majoria absoluta, s’ha de repetir l’elecció entre les dues 
persones més votades, i és elegit el candidat o candidata 
que obté més vots; si es produeix un empat, és elegit el 
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Article 15

Text presentat

Article 15. Secretaria

1. El secretari o secretària del Consell de Governs Lo-
cals és el fedatari o fedatària del Consell; s’encarrega 
de fer el seguiment de les iniciatives normatives que 
afecten de manera específica les administracions locals 
i prepara els acords del Consell, sens perjudici de les 
funcions que li atribueix el reglament d’organització i 
funcionament.

2. El secretari o secretària assisteix a les sessions del 
Ple i de la Comissió Permanent amb veu però sense vot.

3. El president o presidenta proposa la persona que ha 
d’ocupar la Secretaria al Ple del Consell per tal que 
acordi el seu nomenament per majoria absoluta.

Esmenes presentades

No s’ha presentat cap esmena.

Article 16

Text presentat

Article 16. Comissió Permanent

1. El Ple del Consell ha d’acordar la constitució d’una 
comissió permanent amb les funcions de seguiment 
i preparació dels acords del Ple i les d’organització i 
funcionament ordinari del Consell i aquelles altres que 
el reglament d’organització i funcionament estableixi.

2. la Comissió Permanent des de la dissolució del Con-
sell fins la constitució del nou Consell, assumeix les 
funcions de representació i gestió ordinària del Consell 
de Governs Locals i dona compte de la seva activitat en 
la primera sessió ordinària del Ple de Consell.

3. La Comissió Permanent és integrada per 20 membres. 
Les persones membres que representen les vegueries 
i els municipis són escollides pel Ple del Consell per 
majoria absoluta mitjançant el sistema descrit a l’article 
14.3. S’ha de vetllar per la participació equilibrada de 
dones i homes en la Comissió Permanent.

4. Són membres de la Comissió Permanent: 

a) El president o presidenta del Consell de Governs Lo-
cals.

b) La vicepresidència o vicepresidències del Consell de 
Governs Locals.

c) L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona 
si no ocupa la presidència o vicepresidència del Consell.

d) Els presidents o presidentes de les entitats munici-
palistes si no ocupen la presidència o vicepresidència 
del Consell.

Article 14

Text presentat

Article 14. Vicepresidència

1. El Consell de Governs Locals pot elegir, d’entre els 
seus membres, fins a un màxim de quatre vicepresi-
dències.

2. El president o presidenta del Consell proposa al Ple 
del Consell l’elecció de la vicepresidència o vicepresi-
dències.

3. Per a l’elecció de les vicepresidències cada membre 
del Consell ha d’escriure un nom a la papereta, i surten 
elegits els qui, per ordre correlatiu, obtenen una majoria 
de vots. Les vacants que hi hagi en les vicepresidències 
han d’esser proveïdes per elecció del Ple.

4. L’elecció de la vicepresidència o vicepresidències es 
produeix després de la renovació del Consell de Go-
verns Locals després de cada elecció municipal, en la 
sessió constitutiva del Consell.

5. Correspon a la vicepresidència substituir el president 
o presidenta en cas d’absència, malaltia o impediment. 
En el cas que hi hagi més d’una vicepresidència el pre-
sident o presidenta del Consell serà substituït per ordre 
consecutiu de les vicepresidències.

6. La vicepresidència o vicepresidències assumeixen les 
funcions que li atribueix el reglament d’organització 
i fun cionament del Consell.

Esmenes presentades

Apartat 1

45 Esmena núm. 45
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (13)

«[...] màxim de dues vicepresidències.»

Apartat 6

46 Esmena núm. 46
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (14)

«[...] del Consell, així com aquelles que li delegui ex
pressament el president o presidenta.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 46.
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51 Esmena núm. 51
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (12)

«[...] a l’article 14.3. S’ha de garantir la representació 
proporcional i equilibrada de tots els municipis tenint 
en compte la seva diversitat quant a la població, el ter
ritori i la dimensió. S’ha de vetllar [...]»

Apartat 4

Lletra c)

52 Esmena núm. 52
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (16)

«[...] de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona si no 
ocupa [...]»

Lletra e)

53 Esmena núm. 53
De supressió
G. Mixt (8)

«[...] en representació de les vegueries i els municipis 
escollides [...]»

54 Esmena núm. 54
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (17)

«[...] de les entitats supramunicipals i els municipis [...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes número 
48 i 51.

e) Les persones en representació de les vegueries i el 
municipis escollides pel Ple del Consell.

5. La composició de la Comissió Permanent ha de re-
flectir la pluralitat territorial i la diversitat de pobla-
ció dels municipis, així com la composició del Ple del 
Consell.

6. La Comissió Permanent és convocada per la pre-
sidència del Consell de Governs Locals que alhora la 
presideix. La Comissió Permanent també pot ser con-
vocada, de forma extraordinària, a petició de dos del 
seus membres.

7. Els membres de la Comissió Permanent perden la 
seva condició un cop constituït el Consell de Governs 
Locals després de les eleccions municipals.

Esmenes presentades

47 Esmena núm. 47
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (18)

«Supressió de l’article 16»

Apartat 1

48 Esmena núm. 48
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (11)

«[...] i funcionament estableixi. En tot cas, per acord la 
majoria absoluta dels membres li correspon efectuar la 
sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutà
ries sobre l’adequació a l’autonomia local dels projectes 
i les proposicions de llei, i també dels projectes de de
cret legislatiu aprovats pel Govern de la Generalitat.»

Apartat 3

49 Esmena núm. 49
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (15)

«[...] que representen les entitats supramunicipals i els 
municipis [...]»

50 Esmena núm. 50
De modificació
G. Mixt (7)

«3. La Comissió Permanent és integrada per 10 mem-
bres. Les persones membres que representen els muni
cipis són escollides [...]»
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Esmenes presentades

Apartat 1

55 Esmena núm. 55
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (19)

«1. Els acords del Consell de Governs Locals i de la 
Co missió Permanent es prenen [...]»

Apartat 2

56 Esmena núm. 56
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (20)

«2. Es requereix el vot favorable de dues terceres parts 
del nombre [...]»

Lletra a)

57 Esmena núm. 57
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (13)

«Supressió de la lletra a)»

Lletra e)

58 Esmena núm. 58
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (14)

«e) L’aprovació i la modificació del reglament d’orga-
nització i funcionament del Consell.»

Lletra i)

59 Esmena núm. 59
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (21)

«[...] dels representants als organismes de la Generalitat 
que determinin les lleis.»

Capítol III. Règim de funcionament del Consell

Article 17

Text presentat

Article 17. Reglament d’organització i funcio-
nament

L’organització i el funcionament del Consell de Governs 
Locals es regeix pel seu propi reglament, l’aprovació 
del qual correspon al Ple del Consell, en exercici de 
l’autonomia de què gaudeix.

Esmenes presentades

No s’ha presentat cap esmena.

Article 18

Text presentat

Article 18. Règim d’adopció d’acords

1. Els acords del Consell de Governs Locals i de la Co-
missió Permanent es prenen per majoria simple de les 
persones membres presents, llevat dels supòsits que pre-
veu l’apartat 2. El president o presidenta dirimeix amb 
el seu vot els empats que es produeixin en les votacions.

2. Es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres del Consell de Governs 
locals per a l’adopció dels següents acords: 

a) L’elecció, en primera votació, del president o pre-
sidenta i de la vicepresidència o vicepresidències del 
Consell.

b) La constitució i composició de la Comissió Perma-
nent.

c) El nomenament de la persona que ocupa la Secre-
taria.

d) L’aprovació del pressupost.

e) L’aprovació i la modificació del reglament d’organit-
zació i funcionament del Consell.

f) L’aprovació de la memòria anual.

g) La sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries sobre l’adequació a l’autonomia local dels pro-
jectes i les proposicions de llei, i també dels projectes de 
decret legislatiu aprovats pel Govern de la Generalitat.

h) La terna de candidats a ser membres del Consell de 
Garanties Estatutàries a proposta del Govern de la Ge-
neralitat.

i) La designació dels representants del Consell a la Co-
missió de Govern Local de Catalunya.
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4. El Consell de Governs Locals, per mitjà del regla-
ment d’organització i funcionament i, si escau, de la 
relació de llocs de treball, ha d’establir l’ordenació del 
personal al seu servei, que s’ha d’ajustar a la normativa 
d’estructuració de la funció pública establerta amb ca-
ràcter general per a l’Administració de la Generalitat.

Esmenes presentades

No s’ha presentat cap esmena.

Article 20

Text presentat

Article 20. Pressupost del Consell

1. El Consell de Governs Locals ha d’elaborar i aprovar 
anualment el seu projecte de pressupost.

2. L’execució del pressupost del Consell de Governs 
Locals es regeix per la normativa vigent.

Esmenes presentades

No s’ha presentat cap esmena.

Títol III. Funcions del Consell de Governs Lo-
cals

Article 21

Text presentat

Article 21. Funcions de representació i proposició

1. El Consell de Governs Locals té funcions de repre-
sentació dels municipis i vegueries en les diferents ins-
titucions de la Generalitat i, en l’exercici de la represen-
tació dels interessos dels ens locals.

2. El Consell també exerceix funcions de proposició, 
fent propostes i instant a les diferents institucions que 
realitzin determinades actuacions en benefici o defensa, 
de l’autonomia local i del món local en general,

Addició de noves lletres

60 Esmena núm. 60
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (15)

«j) L’elecció de les vacants que hi hagi en les vicepre
sidències.»

Addició de nous apartats

61 Esmena núm. 61
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (16)

«3. Es requereix el vot favorable de la majoria quali
ficada de dos terços del nombre legal de membres del 
Consell de Governs Locals per l’elecció del president o 
presidenta del Consell.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes número 
57, 58, 59, 60 i 61.

Article 19

Text presentat

Article 19. Mitjans materials i personals

1. El Consell de Governs Locals, per acomplir els seus 
objectius, ha de disposar dels mitjans materials, per-
sonals i dels recursos financers necessaris per garantir 
el seu correcte funcionament i l’exercici de les seves 
funcions.

2. L’estatut del personal al servei del Consell de Governs 
Locals és el que estableix amb caràcter general la nor-
mativa que regula l’estatut del personal al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat, amb les especificitats que 
estableixen aquesta llei i el reglament d’organització i 
funcionament del Consell.

3. Correspon al Consell de Governs Locals, en exercici 
de l’autonomia de què gaudeix, establir l’organització 
del personal al seu servei, aprovar i modificar la plan-
tilla i la relació de llocs de treball i portar a terme els 
processos de selecció de personal i provisió de llocs de 
treball, d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, 
mèrit i capacitat.
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Esmenes presentades

Apartat 2

64 Esmena núm. 64
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (17)

«[...] les administracions locals. La participació del 
Consell de Governs Locals es realitza a través de la 
designació de representants en la Comissió de Govern 
Local de Catalunya.»

65 Esmena núm. 65
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (22)

««[...] les administracions locals. La participació del 
Consell de Governs Locals es realitza a través de la 
designació de representants en la Comissió de Govern 
Local de Catalunya.»

Apartat 4

66 Esmena núm. 66
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (18)

«[...] les funcions de participació i la designació de re
presentants en la Comissió de Govern Local de Cata
lunya.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 66.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional 
entre les esmenes número 64 i 65 i el text del projecte 
amb la següent redacció: 

«2. El consell de Governs Locals ha de participar en 
la tramitació dels plans d’àmbit general, normes regla-
mentàries i avantprojectes de llei que afecten de manera 
específica les administracions locals. La participació 
del Consell de Governs Locals és realitza per mitjà del 
tràmit d’audiència o d’emissió d’un dictamen.»

Esmenes presentades

Apartat 1

62 Esmena núm. 62
De supressió
G. Mixt (9)

«[...] de representació dels municipis i vegueries en les 
diferents institucions [...]»

63 Esmena núm. 63
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (18)

«[...] dels municipis i entitats supramunicipals en les 
diferents institucions de la Generalitat [...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Article 22

Text presentat

Article 22. Funcions de participació

1. El Consell de Governs Locals participa en la trami-
tació parlamentària de les iniciatives legislatives que 
afecten de manera específica les administracions locals 
d’acord amb el que preveu el Reglament del Parlament.

2. El Consell de Governs Locals ha de participar en la 
tramitació de plans d’àmbit general, normes reglamen-
tàries i avantprojectes de llei que afecten de manera 
específica les administracions locals. La participació 
del Consell de Governs Locals es realitza a través de la 
designació de representants en la Comissió de Govern 
Local de Catalunya.

3. El Consell de Governs Locals participa en l’exercici 
de les facultats de la Generalitat en matèria de finances 
locals que l’Estatut li atribueix.

4. El Reglament d’Organització i Funcionament deter-
minarà els mecanismes de col·laboració entre el Consell 
de Governs Locals i les entitats associatives dels ens 
locals en el desenvolupament de les funcions de parti-
cipació i la designació de representants en la Comissió 
de Govern Local de Catalunya.
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Article 24

Text presentat

Article 24. Memòria anual

1. El Consell de Governs Locals elabora una memòria 
anual sobre la seva activitat i la situació del govern i 
l’administració local a Catalunya

2. El president o presidenta del Consell ha de presentar 
la memòria anual al Parlament de Catalunya per tal 
que pugui ser debatuda, d’acord amb el que preveu el 
Reglament del Parlament.

3. El Consell de Governs Locals dóna publicitat i difu-
sió de la memòria anual de forma adequada i, en tot cas, 
a través de mitjans electrònics.

Esmenes presentades

No s’ha presentat cap esmena.

Disposicions addicionals

Text presentat

Disposició addicional

El Consell de Governs Locals ha d’aprovar el seu re-
glament d’organització i funcionament en el termini de 
sis mesos a comptar de l’endemà d’haver-se constituït.

Esmenes presentades

69 Esmena núm. 69
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (20)

«[...] termini de tres mesos a comptar [...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Disposicions transitòries

Text presentat

Disposició transitòria

Fins a la creació de les vegueries i la constitució dels 
consells de vegueries són membres nats del Consell de 
Governs Locals els presidents o presidentes de les di-
putacions provincials de Catalunya.

Article 23

Text presentat

Article 23. Funcions de defensa de l’autonomia 
local

El Consell de Governs Locals té funcions de defensa 
de l’autonomia local en les diferents institucions que 
tenen com a competència garantir el respecte d’aquest 
principi constitucional. En aquest sentit pot sol·licitar 
el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre 
l’adequació a l’autonomia local, garantida per l’Estatut, 
dels projectes i proposicions de llei, i també dels projec-
tes de decret legislatius aprovats pel Govern.

Esmenes presentades

67 Esmena núm. 67
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (19)

«[...] pel Govern. Igualment, ha de emetre un informe 
preceptiu i de caràcter no vinculant amb anterioritat al 
plantejament d’un conflicte en defensa de l’autonomia 
local davant el Tribunal Constitucional, si es donen 
els requisits i les circumstàncies previstes per la 
Llei orgànica 7/1999, de 21 d’abril, de modificació de 
la Llei or gànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional.»

Addició de nous apartats

68 Esmena núm. 68
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (23)

«2. També vetllarà per la defensa de l’autonomia local 
de totes aquelles directives, lleis, reglaments i, en gene
ral, qualsevol regulació d’altres institucions de fora Ca
talunya que incideixin en els ens locals del nostre país.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 68.

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica 
en el sentit d’addicionar un incís al final de l’article amb 
la següent redacció: 

«[...] aprovats pel Govern, en els termes que estableix la 
llei del Consell de Garanties Estatutàries.»
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Esmenes presentades

Apartat 1

72 Esmena núm. 72
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (24)

«1. El Consell de Governs Locals s’ha de constituir en 
el període màxim de cinc mesos després de la celebració 
de les eleccions municipals.»

Apartat 2

73 Esmena núm. 73
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (25)

«Supressió de l’apartat 2 de la disposició final primera»

Apartat 3

74 Esmena núm. 74
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (26)

«Supressió de l’apartat 3 de la disposició final primera»

Addició de nous apartats

75 Esmena núm. 75
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (22)

«4. El Govern ha de garantir que el Consell de Governs 
Locals disposi dels mitjans humans i materials neces
saris per iniciar les seves activitats un mes després de 
la sessió constitutiva prevista a l’apartat 1.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 75.

L’esmena 72 ha estat transaccionada a l’article 4.

Segona

Text presentat

Segona

L’article 192.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’a-
bril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya queda redactat de la 
següent manera: 

Esmenes presentades

70 Esmena núm. 70
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (21)

«Supressió de la disposició transitòria»

71 Esmena núm. 71
De supressió
G. Mixt (10)

«Supressió de la disposició transitòria»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Disposicions finals

Primera

Text presentat

Primera

1. El Consell de Governs Locals s’ha de constituir en 
el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei. Aquesta primera sessió constitutiva és 
convocada pel conseller o consellera del departament 
competent en matèria d’administració local.

2. El conseller o consellera del departament competent 
en matèria d’administració local comunica als partits 
polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors 
que han obtingut el percentatge que determina l’arti-
cle 7.1 el nombre de membres que han de designar. El 
nombre de membres de cada partit polític, federació, 
coalició o agrupació d’electors es determina aplicant la 
mateixa fórmula utilitzada per a l’atribució de regidors 
als ajuntaments, tenint en compte els vots obtinguts en 
el conjunt de Catalunya.

3. La sessió constitutiva s’inicia amb la lectura que fa 
el conseller o consellera del departament competent en 
matèria d’administració local de la convocatòria de la 
sessió constitutiva i convida els membres de la Mesa 
d’Edat a ocupar els seus llocs.
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ralitat, així com la possibilitat que exerceixi funcions de 
proposició en defensa dels interessos dels ens locals. En 
segon lloc, es concreten les funcions de participació, per 
una banda, en relació a la tramitació parlamentària de 
les iniciatives legislatives que afecten de manera especí-
fica les administracions locals i, per l’altra, en relació a 
la tramitació dels plans, normes reglamentàries i avant-
projectes de llei que aprova el Govern de la Generalitat. 
Finalment, es preveuen les funcions del Consell en re-
lació a la defensa de l’autonomia local.

En les disposicions addicionals, es preveu que el Consell 
de Governs Locals es constitueixi en el termini de tres 
mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei i que, 
en el termini de sis mesos des de la seva constitució el 
Consell ha d’aprovar el seu reglament d’organització i 
funcionament. La disposició transitòria està dedicada a 
preveure el règim transitori entre les diputacions provin-
cial i els consells de vegueria, de tal manera que fins que 
no es constitueixin consells de vegueria els presidents o 
presidentes de les diputacions provincials seran mem-
bres nats del Consell de Governs Locals.

Finalment es preveu la modificació de l’article 192.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’apro-
va el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya per tal d’establir la representació del Con-
sell de Governs Locals a la Comissió de Govern Local.

Esmenes presentades

77 Esmena núm. 77
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«De modificació del preàmbul: en tot el que es modi-
fiqui d’acord amb les determinacions de les esmenes 
que segueixen.»

Paràgraf primer

78 Esmena núm. 78
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (23)

«[...] i entitats supramunicipals en les [...]»

Paràgraf setè

79 Esmena núm. 79
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (24)

«[...] i que, en el termini de tres mesos des de la seva 
constitució [...]»

«La Comissió està integrada, sota la presidència del 
con seller o consellera competent en matèria d’admi-
nistració local, per un nombre igual de representants 
de l’Administració de la Generalitat i del Consell de Go-
verns Locals. L’Administració de l’Estat pot participar 
en les reunions de la Comissió mitjançant la designació 
de delegats».

Esmenes presentades

76 Esmena núm. 76
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (19)

«Supressió de la disposició final segona»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 76.

Preàmbul

Text presentat

L’article 85 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya crea 
el Consell de Governs Locals i el defineix com l’òrgan 
de representació de municipis i vegueries en les institu-
cions de la Generalitat. El Consell ha de ser escoltat en 
la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives 
que afecten de manera específica les administracions 
locals i en la tramitació de plans i normes reglamentà-
ries de caràcter idèntic.

El Consell de Governs Locals es configura com una 
institució de relleu estatutari integrada dins l’organit-
zació politicoinstitucional de la Generalitat i gaudeix 
d’autonomia orgànica, funcional i pressupostària.

Aquesta llei té l’objecte de regular la composició, l’orga-
nització, el funcionament i les funcions del Consell de 
Governs Locals donant compliment al mandat estatutari.

El títol I defineix l’objecte, la naturalesa i les funcions 
del Consell garantint la seva autonomia orgànica i fun-
cional.

El títol II estableix la composició i el funcionament del 
Consell, defineix els seus òrgans i el procediment per 
a la seva elecció, així com l’estatut dels membres del 
Consell. Finalment es preveuen les regles mínimes de 
funcionament que seran concretades a través de l’apro-
vació del reglament d’organització i funcionament del 
Consell.

El títol III està dedicat a les funcions del Consell de Go-
verns Locals. Es determinen tres àmbits on el Consell 
intervé d’acord amb les funcions que l’Estatut li atri bueix. 
En primer lloc, es defineixen les funcions de represen-
tació del món local davant les institucions de la Gene-
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II. Resum de les recomanacions de la Ponència

Esmenes recomanades (25)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió (6)

2, 11, 39, 44, 59, 68

Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa (16)

8, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 48, 51, 57, 58, 60, 61, 66, 76, 81

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (3)

15, 46, 75

Esmenes no recomanades (49)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió (17)

14, 19, 21, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 41, 47, 55, 56, 73, 
74, 77

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (22)

3, 5, 7, 10, 13, 17, 18, 23, 24, 30, 31, 45, 49, 52, 54, 63, 
67, 69, 70, 78, 79, 80

Grup Mixt (10)

1, 4, 9, 16, 20, 22, 50, 53, 62, 71

Esmenes transaccionades (8)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió (4)

6, 11, 65, 72

Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa (4)

12, 26, 28, 64

Esmenes tècniques als articles: 

12.1.j, 12.4 bis, 23

80 Esmena núm. 80
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (25)

«[...] i funcionament. La disposició transitòria està de
dicada a preveure el règim transitori entre les diputaci
ons provincial i els consells de vegueria, de tal manera 
que fins que no es constitueixin consells de vegueria els 
presidents o presidentes de les diputacions provincials 
seran membres nats del Consell de Governs Locals.»

Paràgraf vuitè

81 Esmena núm. 81
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (20)

«Supressió del paràgraf vuitè»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 81.

Títol de la llei

Text presentat

Projecte de llei del Consell de Governs Locals

Esmenes presentades

No s’ha presentat cap esmena

Recomanació final de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes tècni-
ques i lingüístiques proposades per l’assessora lingüís-
tica i el lletrat que mereixin la conformitat dels ponents.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2010

Lluís M. Corominas i Díaz, Pia Bosch i Codolà, Josep 
Maria Frei xanet i Mayans, Jordi Montanya i Mias, Lluís 
Postigo i Garcia, Albert Rivera Díaz
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Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte de la llei és regular la composició, l’organitza-
ció, el funcionament i les funcions del Consell de Go-
verns Locals, d’acord amb allò que preveu l’article 85 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Article 2. Naturalesa

1. El Consell de Governs Locals és l’òrgan on són repre-
sentats els municipis i vegueries de Catalunya.

2. El Consell de Governs Locals gaudeix d’autonomia 
orgànica, funcional i pressupostària i aprova el seu re-
glament d’organització i funcionament.

Article 3. Finalitats del Consell

1. El Consell de Governs Locals representa els munici-
pis i les vegueries en les institucions de la Generalitat.

2. El Consell de Governs Locals té com a finalitats: 

a) Participar en la tramitació parlamentària de les ini
ciatives legislatives i en la tramitació dels plans, normes 
reglamentàries i avantprojectes de llei que afecten de 
manera específica les administracions locals.

b) Defensar l’autonomia local davant totes aquelles ins
titucions i òrgans en els quals la seva activitat legislati
va o reglamentària afecti els ens locals de Catalunya.

c) Defensar l’autonomia local davant les diferents ins
titucions que tenen com a competència garantir el res
pecte d’aquest principi constitucional i estatutari.

Títol II. Composició, organització i funcionament 
del consell de governs locals

Capítol I. Constitució i composició del Consell

Article 4. Constitució

1. Les sessions constitutives del Consell de Governs 
Locals es celebren després de la constitució dels ajun-
taments i els consells de vegueria en el termini màxim 
de sis mesos després de cada elecció municipal.

2. La Comissió Permanent convoca les sessions consti-
tutives del Consell i comunica als partits polítics, fede-
racions, coalicions o agrupacions d’electors el nombre 
de membres que han de designar d’acord amb l’article 7.

3. La sessió constitutiva s’inicia amb la lectura que fa el 
secretari o secretaria del Consell de la convocatòria de 
la sessió constitutiva i convida els membres de la Mesa 
d’Edat a ocupar els seus llocs. A aquest efectes, la Me -
sa d’E dat és constituïda pel membre del Consell de més 
edat que presideix la sessió i és assistit per la persona 
membre més jove, que exerceix les funcions de secretaria.

4. El Consell de Governs Locals es dissol com a con-
seqüència de la celebració de les eleccions municipals, 
sens perjudici de les funcions encomanades a la Comis
sió Permanent per l’article 16 d’aquesta llei.

III. Predictamen

Preàmbul

L’article 85 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya crea 
el Consell de Governs Locals i el defineix com l’òrgan 
de representació de municipis i vegueries en les institu-
cions de la Generalitat. El Consell ha de ser escoltat en 
la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives 
que afecten de manera específica les administracions 
locals i en la tramitació de plans i normes reglamentà-
ries de caràcter idèntic.

El Consell de Governs Locals es configura com una 
institució de relleu estatutari integrada dins l’organit-
zació politicoinstitucional de la Generalitat i gaudeix 
d’autonomia orgànica, funcional i pressupostària.

Aquesta llei té l’objecte de regular la composició, l’or-
ganització, el funcionament i les funcions del Consell 
de Governs Locals donant compliment al mandat es-
tatutari.

El títol I defineix l’objecte, la naturalesa i les funcions 
del Consell garantint la seva autonomia orgànica i fun-
cional.

El títol II estableix la composició i el funcionament del 
Consell, defineix els seus òrgans i el procediment per 
a la seva elecció, així com l’estatut dels membres del 
Consell. Finalment es preveuen les regles mínimes de 
funcionament que seran concretades a través de l’apro-
vació del reglament d’organització i funcionament del 
Consell.

El títol III està dedicat a les funcions del Consell de 
Governs Locals. Es determinen tres àmbits on el Con-
sell intervé d’acord amb les funcions que l’Estatut li 
atribueix. En primer lloc, es defineixen les funcions 
de representació del món local davant les institucions 
de la Generalitat, així com la possibilitat que exerceixi 
funcions de proposició en defensa dels interessos dels 
ens locals. En segon lloc, es concreten les funcions de 
participació, per una banda, en relació a la tramitació 
parlamentària de les iniciatives legislatives que afec-
ten de manera específica les administracions locals i, 
per l’altra, en relació a la tramitació dels plans, normes 
reglamentàries i avantprojectes de llei que aprova el 
Govern de la Generalitat. Finalment, es preveuen les 
funcions del Consell en relació a la defensa de l’auto-
nomia local.

En les disposicions addicionals, es preveu que el Consell 
de Governs Locals es constitueixi en el termini de tres 
mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei i que, 
en el termini de sis mesos des de la seva constitució el 
Consell ha d’aprovar el seu reglament d’organització i 
funcionament. La disposició transitòria està dedicada a 
preveure el règim transitori entre les diputacions provin-
cial i els consells de vegueria, de tal manera que fins que 
no es constitueixin consells de vegueria els presidents o 
presidentes de les diputacions provincials seran mem-
bres nats del Consell de Governs Locals.
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b) La condició de diputat o diputada al Congrés dels 
Diputats.

c) La condició de senador o senadora.

d) La condició de diputat o diputada al Parlament Eu-
ropeu.

Article 9. Pèrdua de la condició de membre del 
Consell

1. Els membres del Consell de Governs Locals perden 
llur condició per causa de: 

a) Mort.

b) Renúncia.

c) Dissolució del Consell com a conseqüència de la ce-
lebració de les eleccions municipals.

d) Pèrdua de la condició de president o presidenta del 
consell de vegueria o la d’alcalde o alcaldessa.

e) Incompatibilitat sobrevinguda.

f) Inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics decla-
rada per decisió judicial ferma.

g) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

2. En el supòsit de la lletra c) de l’apartat anterior els 
membres de la Comissió Permanent no perden la seva 
condició fins la constitució del nou Consell.

Article 10. Provisió de vacants en el Consell

1. Les vacants dels membres nats del Consell de Go-
verns Locals que es produeixin per causes altres que la 
dissolució del Consell han de ser cobertes per qui els 
substitueixi en el càrrec per al temps de mandat restant.

2. Les vacants dels membres designats del Consell de 
Governs Locals que es produeixin per causes altres que 
la dissolució del Consell han de ser cobertes pel sistema 
que estableix l’article 7, per al temps de mandat restant.

Capítol II. Òrgans del Consell

Article 11. Els òrgans de govern del Consell

Els òrgans de govern del Consell de Governs Locals 
són els següents: 

a) El Ple.

b) La presidència del Consell.

c) Les vicepresidències del Consell.

d) La secretaria del Consell.

e) La Comissió Permanent.

Article 12. Ple del Consell de Governs Locals

1. El Ple és l’òrgan superior del Consell de Governs Lo-
cals i li corresponen les màximes facultats de direcció 
de les activitats del Consell, entre les quals s’inclouen: 

Article 5. Composició del Consell

1. El Consell de Governs Locals està integrat per al-
caldes o alcaldesses i presidents o presidentes de con-
sells de vegueria. La seva composició garanteix una 
representació proporcional i equilibrada de la població, 
el territori i la representació política dels municipis i 
vegueries de Catalunya.

2. El Consell de Governs Locals es composa de 100 
membres entre els membres nats i els designats.

Article 6. Membres nats del Consell

Són membres nats del Consell de Govern Locals: 

a) Els presidents o les presidentes dels consells de ve-
gueria.

b) L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona.

c) Els presidents o presidentes de les entitats municipa-
listes més representatives.

Article 7. Membres designats del Consell

1. Els partits polítics, federacions, coalicions o agrupa-
cions d’electors, que han obtingut més del 5% dels vots 
a les eleccions municipals a Catalunya, designen, prèvia 
consulta a les entitats municipalistes més representati
ves, els alcaldes o alcaldesses que representen les seves 
formacions polítiques perquè formin part del consell 
com a membres designats.

2. El nombre de membres de cada partit polític, federa
ció, coalició o agrupació d’electors es determina apli
cant la fórmula utilitzada per a l’atribució de regidors 
als Ajuntaments, tenint en compte els vots obtinguts en 
el conjunt de Catalunya.

3. Les designacions de membres del consell s’ha de rea
litzar per cada partit polític, federació, coalició o agru
pació d’electors, aplicant els criteris següents: 

a) El de representació proporcional i equilibrada dels 
municipis, tenint en compte els diversos trams de pobla
ció, garantint especialment la representació dels petits 
municipis.

b) El de representació proporcional i equilibrada dels 
diferents territoris.

c) El de paritat de gènere o, com a mínim, en la propor
ció resultant de les eleccions municipals.

4. En el cas que un partit polític, federació, coalició o 
agrupació d’electors no pugui designar alcaldes o alcal
desses per tots o alguns dels membres que li correspo
nen, les vacants s’acumularan a la resta de partits po
lítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors, 
per a la seva distribució d’acord amb el que disposa 
l’apartat 2.

Article 8. Incompatibilitats

La condició de membre del Consell de Governs Locals 
és incompatible amb: 

a) La condició de diputat o diputada al Parlament de 
Catalunya.
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2. Els membres del Consell de Governs Locals elegei-
xen d’entre els seus membres, en votació secreta i per 
majoria qualificada de dues terceres parts, el president 
o presidenta del Consell. En el cas que cap candidat o 
candidata no obtingui la majoria qualificada de dues 
terceres parts, s’ha de repetir l’elecció entre les dues 
persones més votades, i és elegit el candidat o candidata 
que obté més vots; si es produeix un empat, és elegit el 
més antic en la seva condició de membre del Consell 
de Governs Locals i, en cas d’igualtat en l’antiguitat, el 
de més edat.

3. L’elecció del president o presidenta es produeix des-
prés de la renovació del Consell de Governs Locals des-
prés de cada elecció municipal, en la sessió constitutiva 
del Consell.

4. Si el president o presidenta perd la seva condició de 
membre del Consell s’ha de procedir a l’elecció d’una 
nova presidència d’acord amb el procediment que pre-
veu aquest article. Així mateix, si el president o presi
denta renúncia sense perdre la condició de membre del 
Consell, es procedirà a una nova elecció pel període 
que resti de mandat.

Article 14. Vicepresidència

1. El Consell de Governs Locals pot elegir, d’entre els 
seus membres, fins a un màxim de quatre vicepresi-
dències.

2. El president o presidenta del Consell proposa al Ple 
del Consell l’elecció de la vicepresidència o vicepresi-
dències.

3. Per a l’elecció de les vicepresidències cada membre 
del Consell ha d’escriure un nom a la papereta, i surten 
elegits els qui, per ordre correlatiu, obtenen una majoria 
de vots. Les vacants que hi hagi en les vicepresidències 
han d’esser proveïdes per elecció del Ple.

4. L’elecció de la vicepresidència o vicepresidències es 
produeix després de la renovació del Consell de Go-
verns Locals després de cada elecció municipal, en la 
sessió constitutiva del Consell.

5. Correspon a la vicepresidència substituir el president 
o presidenta en cas d’absència, malaltia o impediment. 
En el cas que hi hagi més d’una vicepresidència el pre-
sident o presidenta del Consell serà substituït per ordre 
consecutiu de les vicepresidències.

6. La vicepresidència o vicepresidències assumeixen les 
funcions que li atribueix el reglament d’organització i 
funcionament del Consell, així com aquelles que li de
legui expressament el President o presidenta.

Article 15. Secretaria

1. El secretari o secretària del Consell de Governs Lo-
cals és el fedatari o fedatària del Consell; s’encarrega 
de fer el seguiment de les iniciatives normatives que 
afecten de manera específica les administracions locals 
i prepara els acords del Consell, sens perjudici de les 
funcions que li atribueix el reglament d’organització i 
funcionament.

a) Elegir el president o presidenta i la vicepresidència o 
vicepresidències del Consell.

b) Acordar la constitució i composició de la Comissió 
Permanent.

c) Acordar el nomenament de la persona que ocupa la 
Secretaria.

d) Aprovar el pressupost.

e) Aprovar el reglament d’organització i funcionament.

f) Aprovar la memòria anual.

g) Debatre i aprovar, si s’escau, dictàmens i resolucions.

h) Suprimida

i) Acordar la proposta de terna de candidats a ser mem-
bres del Consell de Garanties Estatutàries a proposta del 
Govern de la Generalitat.

j) Acordar la designació dels representants del Consell 
als organismes de la Generalitat que determinin les 
lleis.

k) Qualsevol altra facultat que li atribueixi aquesta llei 
i el reglament d’organització i funcionament.

2. El Ple del Consell de Governs Locals és constituït per 
tots els seus membres i es reuneix de manera ordinària 
almenys un cop l’any i de manera extraordinària a pro-
posta del seu president o presidenta o a petició d’un terç 
de les persones membres del Consell.

3. Per a la constitució vàlida del Ple és necessària la 
pre sència de la presidència i la secretaria, o si s’escau 
de les persones que els substitueixen, i la meitat de les 
persones membres del Consell. Si no hi ha el quòrum 
necessari el Consell es constitueix en segona convoca-
tòria mitja hora després de l’assenyalada en la convo-
catòria i cal que hi assisteixin, com a mínim, la tercera 
part dels seus membres.

4. El Ple del Consell pot crear comissions d’estudi per 
assessorar-lo en les matèries pròpies de la seva compe-
tència. Les persones que formin part d’aquestes comis-
sions d’estudi poden ser membres del consell de governs 
Locals o persones externes. El reglament d’organització 
i funcionament estableix la composició, que en tot cas 
atendrà a criteris de participació equilibrada de dones 
i homes, i el règim de funcionament de les comissions 
d’estudi, així com la manera en què les entitats munici-
palistes poden participar en aquestes.

4 bis. El Ple del Consell de governs Locals pot delegar a 
la Comissió Permanent l’exercici de les funcions a què 
es refereixen les lletres g) i j) de l’apartat 1.

5. El reglament d’organització i funcionament deter-
mina el funcionament del Ple del Consell de Governs 
Locals.

Article 13. La Presidència del Consell

1. El president o presidenta del Consell de Governs Lo-
cals exerceix la representació del Consell, en convoca 
les reunions i les presideix i té la potestat organitzativa 
sobre el personal al servei del Consell.
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Capítol III. Règim de funcionament del Consell

Article 17. Reglament d’organització i funcio-
nament

L’organització i el funcionament del Consell de Governs 
Locals es regeix pel seu propi reglament, l’aprovació 
del qual correspon al Ple del Consell, en exercici de 
l’autonomia de què gaudeix.

Article 18. Règim d’adopció d’acords

1. Els acords del Consell de Governs Locals i de la Co-
missió Permanent es prenen per majoria simple de les 
persones membres presents, llevat dels supòsits que pre-
veu l’apartat 2. El president o presidenta dirimeix amb 
el seu vot els empats que es produeixin en les votacions.

2. Es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres del Consell de Governs 
locals per a l’adopció dels següents acords: 

a) Suprimida

b) La constitució i composició de la Comissió Permanent.

c) El nomenament de la persona que ocupa la Secre-
taria.

d) L’aprovació del pressupost.

e) L’aprovació del reglament d’organització i funciona-
ment del Consell.

f) L’aprovació de la memòria anual.

g) La sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries sobre l’adequació a l’autonomia local dels pro-
jectes i les proposicions de llei, i també dels projectes de 
decret legislatiu aprovats pel Govern de la Generalitat.

h) La terna de candidats a ser membres del Consell de 
Garanties Estatutàries a proposta del Govern de la Ge-
neralitat.

i) La designació dels representants als organismes de la 
Generalitat que determinin les lleis.

j) L’elecció de les vacants que hi hagi en les vicepresi
dències.

3. Es requereix el vot favorable de la majoria qualifi
cada de dos terços del nombre legal de membres del 
Consell de Governs Locals per l’elecció del president o 
presidenta del Consell.

Article 19. Mitjans materials i personals

1. El Consell de Governs Locals, per acomplir els seus 
objectius, ha de disposar dels mitjans materials, per-
sonals i dels recursos financers necessaris per garantir 
el seu correcte funcionament i l’exercici de les seves 
funcions.

2. L’estatut del personal al servei del Consell de Go-
verns Locals és el que estableix amb caràcter general la 
normativa que regula l’estatut del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, amb les especificitats 
que estableixen aquesta llei i el reglament d’organització 
i funcionament del Consell.

2. El secretari o secretària assisteix a les sessions del 
Ple i de la Comissió Permanent amb veu però sense vot.

3. El president o presidenta proposa la persona que ha 
d’ocupar la Secretaria al Ple del Consell per tal que 
acordi el seu nomenament per majoria absoluta.

Article 16. Comissió Permanent

1. El Ple del Consell ha d’acordar la constitució d’una 
comissió permanent amb les funcions de seguiment i 
preparació dels acords del Ple i les d’organització i fun-
cionament ordinari del Consell i aquelles altres que el 
reglament d’organització i funcionament estableixi. En 
tot cas, per acord la majoria absoluta dels membres li 
correspon efectuar la sol·licitud de dictamen al Consell 
de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’auto
nomia local dels projectes i les proposicions de llei, i 
també dels projectes de decret legislatiu aprovats pel 
Govern de la Generalitat.

2. la Comissió Permanent des de la dissolució del Con-
sell fins la constitució del nou Consell, assumeix les 
funcions de representació i gestió ordinària del Consell 
de Governs Locals i dona compte de la seva activitat en 
la primera sessió ordinària del Ple de Consell.

3. La Comissió Permanent és integrada per 20 membres. 
Les persones membres que representen les vegueries 
i els municipis són escollides pel Ple del Consell per 
majoria absoluta mitjançant el sistema descrit a l’article 
14.3. S’ha de garantir la representació proporcional i 
equilibrada de tots els municipis tenint en compte la 
seva diversitat quant a la població, el territori i la di
mensió i s’ha de vetllar per la participació equilibrada 
de dones i homes en la Comissió Permanent.

4. Són membres de la Comissió Permanent: 

a) El president o presidenta del Consell de Governs Lo-
cals.

b) La vicepresidència o vicepresidències del Consell de 
Governs Locals.

c) L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona 
si no ocupa la presidència o vicepresidència del Consell.

d) Els presidents o presidentes de les entitats munici-
palistes si no ocupen la presidència o vicepresidència 
del Consell.

e) Les persones en representació de les vegueries i el 
municipis escollides pel Ple del Consell.

5. La composició de la Comissió Permanent ha de re-
flectir la pluralitat territorial i la diversitat de pobla-
ció dels municipis, així com la composició del Ple del 
Consell.

6. La Comissió Permanent és convocada per la pre-
sidència del Consell de Governs Locals que alhora la 
presideix. La Comissió Permanent també pot ser con-
vocada, de forma extraordinària, a petició de dos del 
seus membres.

7. Els membres de la Comissió Permanent perden la 
seva condició un cop constituït el Consell de Governs 
Locals després de les eleccions municipals.
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tenen com a competència garantir el respecte d’aquest 
principi constitucional. En aquest sentit pot sol·licitar 
el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre 
l’adequació a l’autonomia local, garantida per l’Estatut, 
dels projectes i proposicions de llei, i també dels pro-
jectes de decret legislatius aprovats pel Govern, en els 
termes que estableix la llei del Consell de Garanties 
Estatutàries.

2. També vetllarà per la defensa de l’autonomia local de 
totes aquelles directives, lleis, reglaments i, en general, 
qualsevol regulació d’altres institucions de fora Cata
lunya que incideixin en els ens locals del nostre país.

Article 24. Memòria anual

1. El Consell de Governs Locals elabora una memòria 
anual sobre la seva activitat i la situació del govern i 
l’administració local a Catalunya

2. El president o presidenta del Consell ha de presentar 
la memòria anual al Parlament de Catalunya per tal 
que pugui ser debatuda, d’acord amb el que preveu el 
Reglament del Parlament.

3. El Consell de Governs Locals dóna publicitat i difu-
sió de la memòria anual de forma adequada i, en tot cas, 
a través de mitjans electrònics.

Disposició addicional

El Consell de Governs Locals ha d’aprovar el seu re-
glament d’organització i funcionament en el termini de 
sis mesos a comptar de l’endemà d’haver-se constituït.

Disposició transitòria

Fins a la creació de les vegueries i la constitució dels 
consells de vegueries són membres nats del Consell de 
Governs Locals els presidents o presidentes de les di-
putacions provincials de Catalunya.

Disposicions finals

Primera

1. El Consell de Governs Locals s’ha de constituir en 
el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei. Aquesta primera sessió constitutiva és 
convocada pel conseller o consellera del departament 
competent en matèria d’administració local.

2. El conseller o consellera del departament competent 
en matèria d’administració local comunica als partits 
polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors 
que han obtingut el percentatge que determina l’arti-
cle 7.1 el nombre de membres que han de designar. El 
nombre de membres de cada partit polític, federació, 
coalició o agrupació d’electors es determina aplicant la 
mateixa fórmula utilitzada per a l’atribució de regidors 
als ajuntaments, tenint en compte els vots obtinguts en 
el conjunt de Catalunya.

3. Correspon al Consell de Governs Locals, en exercici 
de l’autonomia de què gaudeix, establir l’organització 
del personal al seu servei, aprovar i modificar la plan-
tilla i la relació de llocs de treball i portar a terme els 
processos de selecció de personal i provisió de llocs de 
treball, d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, 
mèrit i capacitat.

4. El Consell de Governs Locals, per mitjà del regla-
ment d’organització i funcionament i, si escau, de la 
relació de llocs de treball, ha d’establir l’ordenació del 
personal al seu servei, que s’ha d’ajustar a la normativa 
d’estructuració de la funció pública establerta amb ca-
ràcter general per a l’Administració de la Generalitat.

Article 20. Pressupost del Consell

1. El Consell de Governs Locals ha d’elaborar i aprovar 
anualment el seu projecte de pressupost.

2. L’execució del pressupost del Consell de Governs 
Locals es regeix per la normativa vigent.

Títol III. Funcions del Consell de Governs Lo-
cals

Article 21. Funcions de representació i proposició

1. El Consell de Governs Locals té funcions de repre-
sentació dels municipis i vegueries en les diferents ins-
titucions de la Generalitat i, en l’exercici de la represen-
tació dels interessos dels ens locals.

2. El Consell també exerceix funcions de proposició, 
fent propostes i instant a les diferents institucions que 
realitzin determinades actuacions en benefici o defensa, 
de l’autonomia local i del món local en general,

Article 22. Funcions de participació

1. El Consell de Governs Locals participa en la trami-
tació parlamentària de les iniciatives legislatives que 
afecten de manera específica les administracions locals 
d’acord amb el que preveu el Reglament del Parlament.

2. El consell de Governs Locals ha de participar en 
la tramitació dels plans d’àmbit general, normes regla-
mentàries i avantprojectes de llei que afecten de manera 
específica les administracions locals. La participació 
del Consell de Governs Locals és realitza per mitjà del 
tràmit d’audiència o d’emissió d’un dictamen.

3. El Consell de Governs Locals participa en l’exercici 
de les facultats de la Generalitat en matèria de finances 
locals que l’Estatut li atribueix.

4. El Reglament d’Organització i Funcionament deter-
minarà els mecanismes de col·laboració entre el Con-
sell de Governs Locals i les entitats associatives dels 
ens locals en el desenvolupament de les funcions de 
participació.

Article 23. Funcions de defensa de l’autonomia 
local

1. El Consell de Governs Locals té funcions de defensa 
de l’autonomia local en les diferents institucions que 
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«1. Tot municipi i tota comarca han de pertànyer a una 
de les vegueries en què es divideix el territori de Cata
lunya. Cap municipi i cap comarca poden pertànyer a 
més d’una vegueria».

Esmena núm. 4 d’addició

De l’apartat 4, de l’article 6: 

«[...] per un termini de trenta dies hàbils [...]».

Esmena núm. 5 de modificació

De l’apartat 4, de l’article 6: 

«[...] en el termini de quinze dies hàbils».

Esmena núm. 6 d’addició

De l’article 6 (bis): 

«Article 6 (bis). Afectació de l’Estat.

Quan, com a conseqüència de la creació, modificació o 
supressió d’una vegueria de conformitat amb allò que 
regulen els articles precedents, s’alteri la delimitació 
provincial o s’afectin altres interessos de l’Estat, el 
Parlament ha de trametre a les Corts Generals la nova 
proposta de delimitació territorial per tal que aquestes 
impulsin la legislació orgànica corresponent en els ter
mes que estableix la Constitució».

Esmena núm. 7 d’addició

De l’apartat 1, de l’article 8: 

«[...] administracions locals. Al capdavant de cadas
cuna de les Delegacions Territorials hi ha un delegat 
o delegada territorial, amb rang orgànic de director 
o directora general, nomenat/da pel Govern, i adscrit 
al departament que reglamentàriament es determini».

Esmena núm. 8 de modificació

De l’apartat 2, de l’article 8: 

«[...] en l’àmbit de la vegueria per un director territori
al, funcionari de carrera pertanyent als cossos per al 
ingrés en els quals s’exigeix titulació superior. Les di
reccions territorials dels departaments i organismes de 
l’Administració de la Generalitat, que coincideixen amb 
la vegueria respectiva, resten adscrites orgànicament 
a la Delegació Territorial del Govern corresponent i 
funcionalment al departament del qual en depenen».

3. La sessió constitutiva s’inicia amb la lectura que fa 
el conseller o consellera del departament competent en 
matèria d’administració local de la convocatòria de la 
sessió constitutiva i convida els membres de la Mesa 
d’Edat a ocupar els seus llocs.

4. El Govern ha de garantir que el Consell de Governs 
Locals disposi dels mitjans humans i materials neces
saris per iniciar les seves activitats un mes després de 
la sessió constitutiva prevista a l’apartat 1.

segona (suprimida)

Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 200-00085/08

Esmenes a l’articulat
Reg. 70753, 70794, 70826, 70827 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 28.04.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 70753 i 70794)

Reg. 70753

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, d’acord amb allò que preveu l’article 107 del 
Reglament de la Cambra, presenta les següents esmenes 
a l’articulat del «Projecte de Llei de Vegueries», amb 
N.T. 200-00085/08.

Esmena núm. 1 de modificació

De l’article 1: 

«L’objecte de la present llei és establir la divisió terri
torial de Catalunya en vegueries i regularne la seva 
doble naturalesa jurídica, com a entitat territorial 
local i com a divisió territorial de l’Administració de 
la Generalitat per a la prestació dels seus serveis a la 
ciutadania».

Esmena núm. 2 de modificació

De l’apartat 1, de l’article 2: 

«[...] jurídica pròpia, de caràcter supramunicipal i su
parcomarcal, i constitueix [...]».

Esmena núm. 3 de modificació

De l’apartat 1, de l’article 3: 
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Esmena núm. 16 d’addició

De l’apartat 1, de l’article 24: 

«[...] de Vegueria. L’aprovació o modificació de la Carta 
Veguerial requereix la majoria favorable de dos terços 
dels membres del plenari, i les ordenances requereixen 
la majoria simple dels membres».

Esmena núm. 17 d’addició

De l’apartat 2, de l’article 24: 

«[...] de l’ordenança. Per tal d’entendre ratificada la 
ordenança cal el vot favorable de la majoria absoluta 
dels membres del Consell».

Esmena núm. 18 de supressió

De la Disposició addicional segona.

Esmena núm. 19 de supressió

De l’apartat 2, de la Disposició transitòria primera.

Esmena núm. 20 de supressió

De l’apartat 3, de la Disposició transitòria primera.

Esmenes al preàmbul del projecte de llei de ve-
gueries: 

Esmena núm. 21 de modificació

Del paràgraf novè: 

«El títol III regula les demarcacions veguerials, tot 
fentles correspondre amb les comarques compreses 
en les actuals províncies de Lleida, Girona, Barcelona 
i Tarragona».

Esmena núm. 22 de supressió

Del paràgraf quinzè.

Esmena núm. 23 de supressió

Del paràgraf setzè.

Esmena núm. 24 de supressió

Del paràgraf dissetè.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré

Esmena núm. 9 de modificació

De l’article 9: 

«La demarcació veguerial correspon a les comarques 
de les actuals quatre províncies, de Lleida, Tarrago
na, Barcelona i Girona, amb l’excepció que esmenta 
l’article 10».

Esmena núm. 10 d’addició

De la lletra b), de l’apartat 1, de l’article 15: 

«[...] veguerial, i de les ordenances en els termes esta
blerts en l’article 24 d’aquesta llei».

Esmena núm. 11 d’addició

De la lletra i), de l’apartat 1, de l’article 15: 

«[...] del Consell que siguin anul·lables, així com la re
visió d’ofici dels actes nuls».

Esmena núm. 12 d’addició

De l’apartat 3, de l’article 15: 

«[...] g), i), j) i les de [...]».

Esmena núm. 13 d’addició

De l’article 21 (bis): 

«Article 21 (bis). Síndics de Greuges Veguerials.

La Carta veguerial pot preveure l’existència de Síndics 
de Greuges veguerials, amb l’objectiu de vetllar pel 
respecte dels drets i llibertats dels ciutadans i ciutada
nes i controlar les actuacions de les administracions 
veguerials en llur àmbit territorial i competencial. El 
seu règim d’organització i funcionament s’ha de regular 
mitjançant una ordenança específica».

Esmena núm. 14 d’addició

De la lletra a), de l’apartat 1, de l’article 22: 

«[...] veguerial, així com els serveis comarcals en els 
mateixos termes».

Esmena núm. 15 d’addició

De la lletra a), de l’apartat 1, de l’article 23: 

«[...] municipals i comarcals, per tal de garantir [...]».
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general, sempre després de celebrarse les properes 
eleccions municipals, moment en què el Consell de Ve-
gueria de Tarragona passarà a denominar-se Consell de 
Vegueria del Camp de Tarragona.»

Esmena 2 

Addició d’un nou paràgraf al final de l’apartat 3 de l’ar-
ticle 6: 

«La proposta pot ser elevada per tots els ajuntaments 
sol·licitants o bé per un o més en representació autorit
zada del conjunt.» 

Esmena 3

Modificació, nova redacció de l’apartat 4 de l’article 6: 

«El departament competent en matèria d’Administració 
local ha de sotmetre la proposta de creació, modificació 
o supressió a informació pública per un termini 2 mesos 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i ha 
de sol·licitar un informe als ajuntaments i als consells 
de vegueria afectats, que l’han de lliurar en el termini 
d’un mes».

Esmena 4

Modificació, nova redacció de l’apartat 5 de l’article 6: 

«5. Posteriorment al tràmit d’informació pública de 
l’apartat anterior, el departament competent en matè-
ria d’Administració local ha d’elaborar un informe, en 
el termini de 3 mesos, en relació amb el contingut de la 
documentació presentada amb la proposta de creació, 
modificació o supressió de vegueria, [...]»

Esmena 5 

Modificació de l’apartat a) de l’art. 9.

«a. La demarcació veguerial de l’Alt Pirineu i Aran 
comprèn els municipis corresponents a les comarques 
de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pa-
llars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Era Val d’Aran, sens 
perjudici que, en aquest darrer cas, les relacions de les 
institucions específiques de l’Aran amb el Govern i l’Ad
ministració de la Generalitat, així com amb el Consell 
de Vegueria, se subjectin a les singularitats establertes 
a l’article 10 i a la disposició transitòria primera bis.»

Esmena 6

Modificació, nova redacció de l’article 10.

«En virtut del règim jurídic especial garantit per l’ar
ticle 94 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el 
Conselh Generau d’Aran és la institució de Govern de 
l’Aran, que constitueix una entitat territorial singular 
dins de Catalunya i es relaciona de forma bilateral amb 
els òrgans centrals del Govern i de l’Administració de 

Reg. 70794

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, d’acord amb allò que preveu l’article 107 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent esmena a 
l’articulat addicional del «Projecte de Llei de Vegueri-
es», amb N.T. 200-00085/08.

Esmena núm. 25 d’addició

De l’apartat 2, de l’article 9: 

«2. Tanmateix, per llei del Parlament de Catalunya, es 
poden constituir demarcacions veguerials com a divisió 
territorial de l’Administració de la Generalitat, diferents 
de les previstes a l’apartat anterior, quan els principis 
d’eficàcia, eficiència i proximitat a la ciutadania per a la 
prestació dels serveis públics així ho requereixi. Regla
mentàriament s’han de determinar quins són els serveis 
públics afectats per aquesta diferent divisió territorial».

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 70826)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que preveu l’article 107 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, presenten les següents esmenes a l’articulat 
del Projecte de llei de vegueries (N. T. 200-00085/08).

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2010

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

Esmena 1 

Modificació del quinzè paràgraf de l’exposició de mo-
tius: 

«El segon apartat de la disposició transitòria preveu un 
procediment específic per a la constitució del Consell de 
Vegueria de les Terres de l’Ebre, atès que ja amb ante-
rioritat a l’entrada en vigor de l’Estatut d’autonomia de 
1979, el Govern de la Generalitat, reconegut pel Reial 
decret llei de 29 de setembre de 1977, va instaurar, per 
Decret de 4 de desembre de 1978, el Consell Interco-
marcal de les Terres de l’Ebre. Així, aquesta Llei esta-
bleix que la constitució d’aquest Consell de Vegueria 
es produeix quan s’hagi efectuat la corresponent mo-
dificació de la legislació en matèria del règim electoral 
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adopta, en aquell moment, la denominació de Consell 
de Vegueria del Camp de Tarragona.»

Esmena 12

Modificació de la Disposició Transitòria Primera.

«1. En el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
es constitueixen els consells de vegueria de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona. La circumscripció territo-
rial d’aquests consells de vegueria coincideix amb la 
de les actuals províncies de Barcelona, Girona, Lleida 
i Tarragona i les seus institucionals estaran ubicades a 
les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
Els corresponents consells de vegueria substitueixen les 
actuals diputacions.

Esmena 13

Supressió de l’apartat 3 de la Disposició transitòria pri-
mera.

«En el cas del Consell de Vegueria de l’Alt Pirineu i 
Aran, aquesta llei preveurà també les singularitats de 
la relació del Consell de Vegueria amb el Conselh Ge
nerau d’Aran que, en el marc de l’article 94 de l’Estatut 
d’autonomia, es derivin de la legislació reguladora del 
seu règim jurídic especial.»

Esmena 14

Addició d’una nova disposició transitòria primera bis.

«Singularitats de la relació del Consell de vegueria amb 
el Conselh Generau d’Aran.

Atès el règim especial de la Val d’Aran previst a l’article 
94 de l’Estatut d’autonomia, les relacions del Conselh 
Generau d’Aran amb el Consell de Vegueria de l’Alt 
Pirineu i Aran s’establiran des del moment de la cons
titució d’aquest Consell de Vegueria, posteriorment a 
la necessària alteració de límits provincials prevista 
a la Disposició transitòria primera, i d’acord amb les 
singularitats que estableixi la legislació reguladora del 
règim jurídic especial de l’Aran.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 70827)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Lluís M. Coromi-
nas i Díaz, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 107 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes al Projecte de llei de vegueries (tram. 200-
00085/08).

la Generalitat, en els termes fixats per la legislació 
reguladora del seu règim jurídic especial. En aquest 
sentit, l’organització dels serveis de la Generalitat en la 
vegueria que estableix aquest títol no li és d’aplicació.»

Esmena 7

Addició d’un nou apartat 3 a l’article 22 

«3. Els Consells de Vegueria podran assumir competèn
cies diferenciades en atenció a les seves especificitats 
territorials d’acord amb la legislació de règim local».

Esmena 8

Addició d’un nou apartat 4 a l’article 22 

«4. Els consells de vegueria limítrofs poden constituir 
consorcis i establir altres fórmules de col·laboració pel 
desplegament de polítiques d’interès comú en el marc 
de les seves competències».

Esmena 9

Modificació de la Disposició addicional primera 

«Les vegueries de Catalunya disposaran globalment 
dels mateixos recursos que es reconeixen a les provín-
cies en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. L’import d’aquest recursos es dis-
tribuirà entre cadascuna de les vegueries d’acord amb 
el que s’estableixi en la legislació corresponent. La Llei 
de Finances Locals haurà de garantir la suficiència fi
nancera de les vegueries i la prestació de serveis als 
municipis atenent a criteris d’equilibri territorial.» 

Esmena 10

Addició d’una nova disposició addicional tercera

«Disposició addicional tercera. Sistema d’elecció als 
consells de vegueria

L’elecció dels consells de vegueria es fa en els termes 
previstos en la legislació electoral vigent, un cop efec
tuada la corresponent modificació de la legislació en 
matèria de règim electoral general quan aquesta sigui 
necessària.»

Esmena 11 

Modificació de la Disposició Transitòria Primera. Apar-
tat 2.

«2. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre es 
constitueix un cop s’hagi produït la corresponent modi-
ficació de la legislació en matèria de règim electoral ge-
neral, sempre després de celebrarse les properes elec
cions municipals. La seva seu institucional s’ubica a la 
ciutat de Tortosa. El Consell de Vegueria de Tarragona 
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Esmena número 4. Disposició Addicional Tercera. 
D’addició.

«Una vegada es doni compliment a les disposicions 
Transitòria primera i segona de la present Llei, es pro
cedirà a la votació de la nova organització territorial 
que estableix aquesta Llei. Amb aquesta finalitat, per 
a ser validada la proposta haurà d’obtenir el 51% dels 
vots emesos a cadascuna de les vegueries.»

Esmena número 5. Disposició Transitòria Primera. 
De substitució

«Aquesta Llei no entrarà en vigor fins que el Parlament 
de Catalunya no hagi regulat l’àmbit competencial i 
financer dels ens locals catalans a través de la Llei de 
Governs Locals i la Llei de Finances Locals.» 

Esmena número 6. Disposició Transitòria Segona. 
De substitució

«Per tal que el nombre de demarcacions territori
als previstes a l’art. 9 d’aquesta Llei es facin realitat 
d’acord amb allò que determina l’art. 90.1 de l’EAC, no 
es podran constituir els Consells de Vegueries fins que 
les Corts Generals modifiquin el règim electoral general 
i es tramiti la Llei Orgànica per aquelles modificacións 
dels límits provincials que s’escaiguin.»

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2010

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

Esmena número 1

De modificació del preàmbul: en tot el que es modi-
fiqui d’acord amb les determinacions de les esmenes 
que segueixen.

Esmena número 2

– Article 3.3. D’addició

«3. En el cas del Territori de l’Aran, i tal com determina 
l’art. 94.1 de l’EAC, disposarà d’un règim jurídic espe
cial establert per Llei del Parlament. Per mitjà d’aquest 
règim es reconeixerà l’especificitat de la seva organit
zació territorial i administrativa.»

– Article 9. Supressió del terme Aran del redactat de 
l’article.

*En coherència amb aquesta esmena cal suprimir el 
terme Aran de la redacció de la Llei en aquells casos en 
que entri en contradicció amb aquesta esmena.

Esmena número 3

– Article 9. D’addició de l’apartat h) i modificació de 
les lletres antecedents per suprimir allò incorporat en 
aquesta nova lletra.

«h) La demarcació veguerial del Penedès comprèn 
els municipis corresponents a les comarques de l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, llevat, 
en aquest cas, dels 7 municipis de l’Alta Anoia: Ca
laf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els 
Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles i Sant Pere 
Sallavinera.»

– Disposició transitòria primera, apartat tercer.

S’inclou en aquesta disposició «la Vegueria del Pene
dès» darrera de «Catalunya Central».
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