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3. El plantejament del conflicte ha de ser noti-
ficat als interessats i publicat en el diari oficial
corresponent pel mateix Tribunal.

4. El Tribunal pot so�icitar a les parts les infor-
macions, els aclariments o les precisions que con-
sideri necessàries per prendre la decisió i ha de
resoldre dins els quinze dies següents a l’acaba-
ment del termini d’a�egacions o del que, si s’escau,
es fixi per a les informacions, els aclariments o les
precisions complementàries abans a�udides.

5. La sentència ha de declarar si s’ha vulnerat
o no l’autonomia local garantida constitucional-
ment, ha de determinar, si escau, la titularitat o
l’atribució de la competència controvertida, i ha de
decidir, si s’escau, el que sigui procedent sobre les
situacions de fet o de dret creades en lesió de l’au-
tonomia local.

6. La declaració, si s’escau, d’inconstituciona-
litat de la llei que hagi donat lloc al conflicte reque-
reix una nova sentència si el Ple decideix plante-
jar-se la qüestió després de la resolució del conflicte
en què declarava que hi ha hagut vulneració de
l’autonomia local. La qüestió s’ha de substanciar
pel procediment que estableixen els articles 37 i
concordants i té els efectes ordinaris que preveuen
els articles 38 i següents.»

Sisè. S’afegeixen dues noves disposicions addicio-
nals a la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tri-
bunal Constitucional, amb el contingut següent:

«Disposició addicional tercera.

1. Les referències a les províncies que conté
aquesta Llei s’entenen fetes a les illes en les comu-
nitats autònomes de les Illes Balears i les Canàries.

2. A més dels subjectes legitimats d’acord amb
l’article 75 ter.1 també ho estan, davant les lleis
i les disposicions normatives amb rang de llei de
la Comunitat Autònoma de Canàries, tres cabildos,
i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
dos consells insulars, fins i tot si en tots dos casos
no s’assoleix el percentatge de població que exigeix
aquest precepte.

Disposició addicional quarta.

1. Els conflictes de competència que es puguin
suscitar entre les institucions de la Comunitat Autò-
noma del País Basc i les de cadascun dels seus
territoris històrics es regeixen pel que disposa l’ar-
ticle 39 del seu Estatut d’autonomia.

2. En l’àmbit de la Comunitat Autònoma del
País Basc, a més dels subjectes legitimats a què
es refereix l’article 75 ter.1, també ho estan, als
efectes dels conflictes que regula l’article 75 bis
d’aquesta Llei, les juntes generals corresponents
i les diputacions forals de cada territori històric,
quan l’àmbit d’aplicació de la llei afecti directament
aquesta Comunitat Autònoma.»

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 21 d’abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

8928 LLEI ORGÀNICA 8/1999, de 21 d’abril, de
modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, del règim electoral general. («BOE 96,
de 22-4-1999.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les modificacions de la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, del règim electoral general, que completen i
precisen les efectuades per la Llei orgànica 8/1991,
de 13 de març, se centren en dues qüestions relacio-
nades amb la millora del govern local:

1a Nova regulació de les mocions de censura en
l’àmbit local amb la introducció d’una convocatòria auto-
màtica del ple que l’ha de discutir, a fi d’evitar la situació
produïda en alguns casos que l’alcalde no convoqui el
ple esmentat i obligui així els regidors interessats a inter-
posar els recursos jurisdiccionals corresponents.

2a La introducció de la qüestió de confiança vin-
culada a projectes concrets, com ara l’aprovació dels
pressupostos de la corporació, del reglament orgànic,
de les ordenances fiscals i l’aprovació que posi fi a la
tramitació municipal dels instruments de planejament
general d’àmbit municipal. Amb això es tracta de dotar
els ajuntaments d’un instrument que permeti superar
les situacions de rigidesa o de bloqueig en el procés
de presa de decisions en les matèries assenyalades, que
tenen la màxima transcendència en el desenvolupament
del govern municipal.

Les diferències establertes en funció de la població
dels municipis obeeixen al diferent sistema d’elecció pre-
vist en ambdós casos.

Així mateix, es preveu la possibilitat d’aplicar la qües-
tió de confiança per part dels presidents de les dipu-
tacions i els cabildos insulars, en els dos primers supòsits
abans indicats, així com en l’aprovació dels plans de
cooperació a les obres i els serveis de competència muni-
cipal i en els plans d’ordenació d’àmbit insular.

L’aplicació d’aquests articles que es modifiquen es
regeix per les mateixes regles que contenen actualment
l’article 209 i la disposició addicional primera de la Llei.

Article únic. Mocions de censura i qüestions de con-
fiança.

S’introdueixen les modificacions següents en la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general:

Primera. L’article 197 de la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general, queda redactat
de la manera següent:

«Article 197.

1. L’alcalde pot ser destituït mitjançant una
moció de censura, la presentació, la tramitació i
la votació de la qual es regeixen per les normes
següents:

a) La moció de censura, l’ha de proposar, com
a mínim, la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació i ha d’incloure un can-
didat a l’alcaldia, que pot ser qualsevol regidor, l’ac-
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ceptació expressa del qual ha de constar en l’escrit
de proposició de la moció.

b) L’escrit en què es proposi la moció de cen-
sura ha d’incloure les signatures validades degu-
dament per un notari o pel secretari general de
la corporació, i l’ha de presentar davant d’aquest
qualsevol dels qui el signen. El secretari general
ha de comprovar que la moció de censura reuneix
els requisits exigits en aquest article i ha d’estendre
en el mateix acte la diligència acreditativa corres-
ponent.

c) El document diligenciat així, l’ha de presen-
tar en el registre general de la corporació qualsevol
dels signants de la moció, i el ple queda convocat
de manera automàtica a les dotze hores del desè
dia hàbil següent al del registre. El secretari de
la corporació ha de trametre una notificació indi-
cativa d’aquesta circumstància a tots els membres
de la corporació en el termini màxim d’un dia, a
comptar de la presentació del document en el regis-
tre, als efectes d’assistència a la sessió, especifi-
cant-ne la data i l’hora.

d) El ple està presidit per una mesa d’edat, inte-
grada pels regidors de més i menys edat dels pre-
sents, exclosos l’alcalde i el candidat a l’alcaldia, i
actua com a secretari el que ho sigui de la corporació,
el qual ha d’acreditar aquesta circumstància.

e) La mesa es limita a llegir la moció de cen-
sura, a concedir la paraula durant un temps breu,
si hi són presents, al candidat a l’alcaldia, a l’alcalde
i als portaveus dels grups municipals, i a sotmetre
a votació la moció de censura.

f) El candidat inclòs en la moció de censura
queda proclamat alcalde si la moció prospera amb
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
de regidors que componen legalment la corporació.

2. Cap regidor no pot signar durant el seu man-
dat més d’una moció de censura. A aquests efectes,
no es tenen en consideració les mocions que no
hagin estat tramitades pel fet de no reunir els requi-
sits que preveu la lletra b) de l’apartat 1 d’aquest
article.

3. La dimissió sobrevinguda de l’alcalde no sus-
pèn la tramitació i la votació de la moció de censura.

4. En els municipis en què s’apliqui el règim
de consell obert, la moció de censura es regula
per les normes que contenen els dos números ante-
riors, amb les especialitats següents:

a) Les referències als regidors a efectes de sig-
natura, presentació i votació de la moció de cen-
sura, com també a la constitució de la mesa d’edat,
s’entenen efectuades als electors inclosos en el
cens electoral del municipi, vigent en la data de
presentació de la moció de censura.

b) Pot ser candidat qualsevol elector resident
en el municipi amb dret de sufragi passiu.

c) Les referències fetes al ple s’entenen efec-
tuades a l’assemblea veïnal.

d) La notificació que faci el secretari als regi-
dors del dia i l’hora de la sessió plenària se subs-
titueix per un anunci als veïns d’aquesta circums-
tància, efectuat tal com se sol fer localment per
a les convocatòries de l’assemblea veïnal.

e) La mesa d’edat només ha de concedir la
paraula al candidat a l’alcaldia i a l’alcalde.

5. L’alcalde, en l’exercici de les seves compe-
tències, està obligat a impedir qualsevol acte que
pertorbi, obstaculitzi o impedeixi el dret dels mem-
bres de la corporació a assistir a la sessió plenària
en què es voti la moció de censura i a exercir el

seu dret al vot en la sessió. En especial, no són
aplicables a la moció de censura les causes d’abs-
tenció i recusació que preveu la legislació de pro-
cediment administratiu.

6. Els canvis d’alcalde com a conseqüència d’u-
na moció de censura en els municipis en què s’a-
pliqui el sistema de consell obert no tenen inci-
dència en la composició de les diputacions pro-
vincials.»

Segona. S’introdueix un article 197 bis, del tenor
següent:

«Article 197 bis.

1. L’alcalde pot plantejar al ple una qüestió de
confiança, vinculada a l’aprovació o la modificació
de qualsevol dels assumptes següents:

a) Els pressupostos anuals.
b) El reglament orgànic.
c) Les ordenances fiscals.
d) L’aprovació que posi fi a la tramitació dels

instruments de plantejament general d’àmbit muni-
cipal.

2. La presentació de la qüestió de confiança
vinculada a l’acord sobre algun dels assumptes que
assenyala el número anterior ha de figurar expres-
sament en el corresponent punt de l’ordre del dia
del ple, i per a l’adopció d’aquests acords es reque-
reix el quòrum de votació que exigeix la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
per a cadascun d’ells. La votació s’ha de fer, en
tot cas, mitjançant el sistema nominal de la crida
pública.

3. Per a la presentació de la qüestió de con-
fiança és requisit previ que l’acord corresponent
hagi estat debatut en el ple i que aquest no hagi
obtingut la majoria necessària per a l’aprovació.

4. En cas que la qüestió de confiança no obtin-
gui el nombre necessari de vots favorables per a
l’aprovació de l’acord, l’alcalde cessa automàtica-
ment, i queda en funcions fins a la presa de pos-
sessió de qui l’hagi de succeir en el càrrec. L’elecció
del nou alcalde s’ha de fer en una sessió plenària
convocada automàticament per a les dotze hores
del desè dia hàbil següent al de la votació de l’acord
al qual es vinculi la qüestió de confiança, i es regeix
per les regles que conté l’article 196, amb les espe-
cialitats següents:

a) En els municipis de més de 250 habitants,
l’alcalde cessant queda exclòs de l’encapçalament
de la llista a efectes de l’elecció, i ocupa el seu
lloc el segon de la llista, tant a efectes de la pre-
sentació de candidatures a l’alcaldia com de desig-
nació automàtica de l’alcalde, en cas que pertanyi
a la llista més votada i que cap candidat no obtingui
el vot de la majoria absoluta del nombre legal de
regidors.

b) En els municipis que tenen entre 100 i 250
habitants, l’alcalde cessant no pot ser candidat a
l’alcaldia ni proclamat alcalde en cas que no hi
hagi cap candidat que obtingui el vot de la majoria
absoluta del nombre legal de regidors. Si cap can-
didat no obté aquesta majoria, és proclamat alcalde
el regidor que hagi obtingut més vots populars en
les eleccions de regidors, exclòs l’alcalde cessant.

5. La previsió que conté el número anterior no
és aplicable quan la qüestió de confiança es vinculi
a l’aprovació o la modificació dels pressupostos
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anuals. En aquest cas, s’entén atorgada la confiança
i aprovat el projecte si en el termini d’un mes des
que es voti el rebuig de la qüestió de confiança
no es presenta una moció de censura amb un can-
didat alternatiu a alcalde, o si aquesta no prospera.

A aquests efectes, no regeix la limitació que esta-
bleix l’apartat 2 de l’article anterior.

6. Cada alcalde no pot plantejar més d’una
qüestió de confiança en un any, a comptar des
de l’inici del mandat, ni més de dues durant la seva
durada total. No es pot plantejar una qüestió de
confiança en l’últim any de mandat de cada cor-
poració.

7. No es pot plantejar una qüestió de confiança
des de la presentació d’una moció de censura fins
a la votació d’aquesta última.

8. Els regidors que hagin votat a favor de l’a-
provació d’un assumpte al qual s’hagi vinculat una
qüestió de confiança no poden signar una moció
de censura contra l’alcalde que l’hagi plantejat fins
que transcorri un termini de sis mesos, a comptar
a partir de la data de votació de l’assumpte.

Així mateix, durant aquest termini, aquests regi-
dors tampoc no poden emetre un vot contrari a
l’assumpte al qual s’hagi vinculat la qüestió de con-
fiança, sempre que sigui sotmès a votació en els
mateixos termes que en aquella ocasió. En cas que
s’emeti aquest vot contrari, aquest es considera nul.»

Tercera. L’article 198 queda redactat de la manera
següent:

«Article 198.

En els supòsits diferents als que preveuen els
articles 197 i 197 bis, la vacant a l’alcaldia es resol
d’acord amb el que preveu l’article 196; a aquests
efectes, es considera que encapçala la llista en què
figurava l’alcalde el següent de la llista, si no renun-
cia a la candidatura.»

Quarta. L’apartat 7 de l’article 201 queda redactat
de la manera següent:

«7. El president del cabildo insular pot ser des-
tituït del càrrec mitjançant una moció de censura,
que es desenvolupa d’acord amb el que preveu
l’article 197. Pot ser candidat al càrrec de president
qualsevol dels consellers insulars que encapçalen
les llistes dels partits, les federacions, les coalicions
i les agrupacions electorals en la circumscripció.

Així mateix, el president del cabildo pot cessar
mitjançant la pèrdua d’una qüestió de confiança
plantejada per ell davant del ple de la corporació,
que es regula pel que disposa l’article 197 bis d’a-
questa Llei, vinculada a l’aprovació o la modificació
de qualsevol dels assumptes següents:

a) Els pressupostos anuals.

b) El reglament orgànic.

c) El pla insular de cooperació en les obres i
els serveis de competència municipal.

d) L’aprovació que posi fi a la tramitació insular
dels plans d’ordenació d’àmbit insular que preveu
la legislació urbanística.

En cas que no s’obtingui la confiança, el nou
president s’elegeix d’acord amb el sistema que pre-
veu l’article 197 bis per als alcaldes de municipis
de més de 250 habitants.»

Cinquena. S’afegeix a l’article 207 un apartat 4, del
tenor següent:

«4. Així mateix, el president de la diputació pot
cessar mitjançant la pèrdua d’una qüestió de con-
fiança plantejada per ell davant el ple de la cor-
poració, que es regula pel que disposa l’article 197
bis d’aquesta Llei, vinculada a l’aprovació o la modi-
ficació de qualsevol dels assumptes següents:

a) Els pressupostos anuals.
b) El reglament orgànic.
c) El pla provincial de cooperació en les obres

i els serveis de competència municipal.

En cas que no s’obtingui la confiança, el nou
president s’elegeix d’acord amb el sistema que pre-
veu l’article 197 bis per als alcaldes de municipis
de més de 250 habitants.»

Disposició derogatòria única.

Queden derogades les disposicions del mateix rang
i de rang inferior que s’oposin al que disposa aquesta
Llei.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 21 d’abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

8929 LLEI ORGÀNICA 9/1999, de 21 d’abril, de
modificació de la Llei orgànica 9/1983, de 15
de juliol, reguladora del dret de reunió.
(«BOE» 96, de 22-4-1999.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La modificació de la Llei orgànica 9/1983, de 15 de
juliol, reguladora del dret de reunió, se centra a fer pos-
sible que els municipis afectats per l’exercici dels drets
de reunió i manifestació estiguin informats i facin palesa
la seva opinió davant l’autoritat governativa, sense que
això comporti la modificació de les condicions i els ter-
minis per exercir aquests drets, d’acord amb el principi de
garantir a aquestes entitats locals el dret a participar en
tots els afers que afecten el seu àmbit d’interès, per bé que
s’acomoda al nou tràmit el termini de què disposa l’au-
toritat governativa per prohibir o proposar modificacions.

Així mateix, es consideren expressament les comu-
nitats autònomes amb competències per a la protecció
de les persones i els béns i per al manteniment de la
seguretat ciutadana, dins el concepte d’autoritat gover-
nativa.


