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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.
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Article únic.

S’introdueixen les modificacions següents a la Llei
orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret
de reunió:

Primera. L’article 9 de la Llei orgànica 9/1983 que-
da redactat de la manera següent:

«Article 9.

1. En l’escrit de comunicació s’ha de fer constar:

a) El nom, els cognoms, el domicili i el docu-
ment oficial d’identificació de l’organitzador o els
organitzadors o del seu representant, en el cas de
persones jurídiques, i també la denominació, la
naturalesa i el domicili d’aquestes.

b) El lloc, la data, l’hora i la durada prevista.

c) L’objecte.

d) L’itinerari projectat, quan es prevegi circular
per les vies públiques.

e) Les mesures de seguretat previstes pels
organitzadors o que se so�icitin a l’autoritat gover-
nativa.

2. L’autoritat governativa ha de notificar a l’a-
juntament afectat les dades que conté l’escrit de
comunicació, llevat si es tracta d’una convocatòria
urgent de les que preveu el paràgraf segon de l’ar-
ticle anterior, a fi que l’ajuntament informi en un
termini de vint-i-quatre hores sobre les circumstàn-
cies del recorregut proposat. En cas que no es rebi
l’informe en el termini esmentat, s’entén favorable.
L’informe s’ha de referir a causes objectives, com
ara l’estat dels llocs on es pretén dur a terme, la
concurrència amb altres actes, les condicions de
seguretat dels llocs d’acord amb la normativa vigent
i altres d’anàlogues d’índole tècnica. En tot cas, l’in-
forme no té caràcter vinculant i ha de ser motivat.»

Segona. L’article 10 de la Llei orgànica 9/1983 que-
da redactat de la manera següent:

«Article 10.

Si l’autoritat governativa considera que hi ha
raons fonamentades que facin preveure alteracions
de l’ordre públic, amb perill per a les persones o
els béns, pot prohibir la reunió o la manifestació
o, si s’escau, proposar la modificació de la data,
el lloc, la durada o l’itinerari de la reunió o la mani-
festació. La resolució s’ha d’adoptar en forma moti-
vada i s’ha de notificar en el termini màxim de
setanta-dues hores des de la comunicació que pre-
veu l’article 8, d’acord amb els requisits que esta-
bleix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.»

Tercera. S’afegeix una disposició addicional a la Llei
orgànica 9/1983, amb la redacció següent:

«Disposició addicional.

Tenen la consideració d’autoritat governativa als
efectes d’aquesta Llei, a més de les de l’Adminis-
tració General de l’Estat, les corresponents de les
comunitats autònomes amb competències per a
la protecció de les persones i els béns i per al man-

teniment de la seguretat ciutadana, d’acord amb
el que disposen els estatuts respectius i la Llei orgà-
nica de forces i cossos de seguretat, i de confor-
mitat amb el procés de desplegament de les poli-
cies autònomes respectives.»

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

8930 LLEI ORGÀNICA 10/1999, de 21 d’abril, de
modificació de la Llei orgànica 8/1985, de 3
de juliol, reguladora del dret a l’educació.
(«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 que s’introdueixen en la Llei orgà-
nica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’e-
ducació, se centren en dues previsions:

En primer lloc, s’articula la participació necessària de
la representació de les corporacions locals com a tals
en la programació de l’ensenyament per mitjà del Consell
Escolar de l’Estat.

En segon lloc, es modifica l’apartat 1 de la disposició
addicional segona, relatiu a la creació, la construcció
i el manteniment de centres públics docents per les
corporacions locals. Sens perjudici del compliment, en
tot cas, de les obligacions que els imposa en aquesta
matèria la disposició addicional dissetena de la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del
sistema educatiu, s’introdueix la possibilitat que les cor-
poracions locals i les administracions educatives com-
petents puguin establir les condicions i les fórmules de
co�aboració que considerin més adequades en relació
amb les activitats esmentades de creació, construcció
i manteniment de centres públics docents.

Article primer. Consell Escolar de l’Estat.

L’apartat i) de l’article 31.1 de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, queda
redactat en els termes següents:

«i) Les entitats locals per mitjà de l’associació
d’àmbit estatal amb més implantació.»

L’apartat i) vigent d’aquest mateix article passa a ser
l’apartat j).


