614

Divendres 14 maig 1999

Article segon.

Centres escolars.

Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional
segona de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i queda redactat de la manera
següent:
«1. Les corporacions locals han de cooperar
amb les administracions educatives competents, en
el marc del que estableix la legislació vigent i, si
s’escau, en els termes que s’acordin amb les corporacions, en la creació, la construcció i el manteniment dels centres públics docents, com també
en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.»
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
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tència dels alcaldes, sempre dins de la naturalesa
i els límits als quals es refereix l’article 129.3 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.»
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 21 d’abril de 1999.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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LLEI 11/1999, de 21 d’abril, de modificació
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i altres mesures
per al desenvolupament del Govern local, en
matèria de trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària i en matèria d’aigües.
(«BOE» 96, de 22-4-1999.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA
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LLEI 10/1999, de 21 d’abril, de modificació
de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer,
sobre protecció de la seguretat ciutadana.
(«BOE» 96, de 22-4-1999.)
JUAN CARLOS I

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

REI D’ESPANYA

I

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La modificació de la Llei orgànica 1/1992, de 21
de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, habilita els municipis per especificar en les seves ordenances
respectives els tipus, que defineix la Llei, que corresponen a les infraccions la sanció de les quals s’atribueix
als alcaldes. Amb això es pretén solucionar les dificultats
que planteja als alcaldes l’absència d’una habilitació
expressa en la Llei perquè les ordenances municipals
puguin establir aquesta especificació dins el tipus corresponent a cada infracció definit en el mateix text legal.
La concreció dels tipus sempre s’ha de fer dins els límits
que estableix en aquest respecte l’article 129.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article únic.

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

Seguretat ciutadana.

S’introdueix un nou paràgraf al final de l’apartat 2
de l’article 29 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de
febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, del
tenor següent:
«Per concretar de les conductes sancionables,
les ordenances municipals poden especificar els
tipus que corresponen a les infraccions la sanció
de les quals atribueix aquest article a la compe-

La Constitució espanyola de 1978 va estructurar un
model d’Estat compost en el qual els centres de decisió
es multipliquen, va incloure determinades entitats locals
—municipis i províncies— en l’estructura esmentada i va
garantir-ne l’autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos. El marc competencial concret de les
entitats locals, el determinen les lleis.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, va complir la funció d’establir la delimitació bàsica de l’autonomia local, mitjançant l’assenyalament d’uns àmbits materials en els quals les entitats
locals han d’exercir les competències, sense determinar
en quin grau, qüestió que correspondria concretar al
legislador sectorial, estatal i autonòmic corresponent.
També a la Carta Europea d’Autonomia Local, feta
a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985 i aprovada i ratificada pel Regne d’Espanya el 20 de gener de 1988,
es defineix l’autonomia local com el dret i la capacitat
efectiva de les entitats locals d’ordenar i gestionar una
part important dels afers públics, en el marc de la llei,
sota la seva pròpia responsabilitat i en benefici dels seus
habitants. Així mateix, s’assenyala que l’exercici de les
competències públiques ha d’incumbir preferentment les
autoritats més properes als ciutadans.
Han transcorregut més de dotze anys des de l’aprovació de la Llei 7/1985 i des de sectors diferents, entre
els quals hi ha la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, s’ha criticat el fet que ni l’Estat, ni les comunitats autònomes, en legislar en els àmbits materials que
assenyala l’article 25 de la Llei esmentada, hagin procedit
a desenvolupar de forma substantiva l’atribució de competències als municipis, per la qual cosa, durant aquest
període, s’ha anat generant un moviment reivindicatiu
municipal per aconseguir un nou marc competencial que
procuri una descentralització més gran cap als municipis.
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Així, a l’assemblea extraordinària de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, feta a finals
de 1993, es va definir l’objectiu de la consecució d’un
«pacte local» que clarifiqués l’àmbit competencial de
l’Administració local i que permetés resoldre amb més
eficàcia les demandes dels ciutadans, mitjançant l’acostament de l’Administració, així com l’aplicació plena del
principi de subsidiarietat. Es plantejava, com a necessitat,
que els municipis puguin assumir les funcions que els
corresponguin, d’acord amb la seva capacitat i la demanda social.
Després de diverses negociacions, amb data 30 de
maig de 1997 el Consell de Ministres es va donar per
informat de la proposta del Ministeri d’Administracions
Públiques de «Bases per a la negociació de l’Acord per
al desenvolupament del pacte local», proposta que va
ser consensuada amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb data 29 de juliol de 1997.
L’Acord esmentat conté una sèrie de criteris i vies
per a l’articulació de les diferents actuacions encaminades a un aprofundiment més gran de l’autonomia local,
i encara que es reconeix que la major part de les reivindicacions dels ens locals afecten matèries que formen
part de l’àmbit competencial de les comunitats autònomes, s’inclouen determinats compromisos la regulació
dels quals correspon a l’Estat.
D’aquests compromisos, una part important s’ha de
desenvolupar a través de diverses modificacions a la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i, en menor mesura, al Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles
de motor i seguretat viària, i a la Llei 29/1985, de 2
d’agost, d’aigües.
II
Pel que fa a les modificacions de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
se centren en les qüestions següents:
En primer lloc s’inclou com a article 5, actualment
sense contingut perquè va ser anuat pel Tribunal Constitucional en la sentència 214/1989, de 21 de desembre, la regulació que amb caràcter bàsic ja estableix en
l’actualitat l’article 1 del text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, perquè
es considera que la previsió sobre la capacitat jurídica
de les entitats locals ha de figurar en la mateixa Llei
de bases.
En segon lloc, amb la modificació dels articles 20
al 23, 32 al 35 i 46.2.a) es du a terme una nova distribució de competències entre el ple i el president de
la corporació a fi de resoldre els problemes plantejats
perquè s’atribueixen al ple, en l’actual regulació, funcions
que tenen un caràcter eminentment executiu i que és
més lògic que siguin competències de l’alcalde, en nom
d’una eficàcia més gran en el funcionament del respectiu
ajuntament o diputació. Com a contrapartida, es clarifiquen les competències del ple, es reforcen les funcions
de control per part seva mitjançant una freqüència més
gran de les seves sessions ordinàries i s’estableix el caràcter preceptiu dels òrgans d’estudi, informe i seguiment
de la gestió de l’alcalde o del president i dels seus òrgans
delegats en els ajuntaments dels municipis amb més
de 5.000 habitants i en les diputacions provincials.
D’altra banda, les modificacions dels articles 22.3
i 33.3 són conseqüència de la introducció en la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, de la qüestió de confiança en l’àmbit local.

615

També es modifica parcialment l’article 46.2.a), amb
l’establiment d’una nova freqüència de les sessions plenàries ordinàries, a efectes de facilitar el control dels
altres òrgans de la corporació, com també amb la fixació
de garanties per a la convocatòria dels plens extraordinaris convocats a petició de la quarta part, com a
mínim, dels regidors. Així mateix, s’afegeix a aquest article una nova lletra e), per donar més rellevància a la
part dels plens ordinaris destinada a l’activitat de control.
En l’article 47.3 s’introdueixen les correccions necessàries en el règim d’adopció d’acords fruit de les noves
atribucions de l’alcalde i del ple.
El nou segon paràgraf que s’introdueix en l’article 48
es justifica per la necessitat de preveure el supòsit —fins
ara no previst en la Llei— que el dictamen del Consell
d’Estat hagi de ser soicitat conjuntament per entitats
locals que pertanyen a l’àmbit territorial de diferents comunitats autònomes, cas en què la soicitud s’ha de tramitar
per mitjà del Ministeri d’Administracions Públiques.
L’article 49 incorpora una nova previsió a fi de donar
més agilitat al procediment d’aprovació de les ordenances municipals quan no s’hi hagin presentat reclamacions o suggeriments.
D’altra banda, amb la previsió que conté el nou apartat
tercer de l’article 50 es pretén cobrir la llacuna fins ara
existent, ja que el legislador no havia previst a quina
administració corresponia la resolució de les qüestions
plantejades en la delimitació de termes municipals que
pertanyen a diferents comunitats autònomes.
També es modifica l’article 52.1 a fi de reflectir el
recurs de reposició potestatiu contra els actes de les
entitats locals, recurs que havia estat suprimit per la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Amb això es pretén resoldre els problemes innombrables que la seva desaparició havia ocasionat en l’àmbit de l’administració local.
D’altra banda, l’apartat 2 de l’article 58 fa una menció
especial de la necessitat que els ens locals els territoris
dels quals resultin afectats participin en els plans generals de les obres públiques d’interès supralocal, així com
en la determinació dels usos del domini públic per part
d’altres administracions, amb la qual cosa es fa efectiu
el principi general consagrat per la jurisprudència del
Tribunal Constitucional de garantir el dret dels ens locals
a participar en tots els afers que afectin el seu àmbit
d’interès respectiu.
Així mateix, es modifica parcialment la redacció dels
articles 64 al 67 de la Llei, i s’introdueix més seguretat
jurídica en els procediments d’impugnació dels actes de
les corporacions locals; s’aclareixen els procediments i
s’afegeixen terminis que no preveia la redacció originària
de la Llei.
D’altra banda, amb el nou apartat 3 de l’article 73
es pretén una menció expressa en la Llei de bases que
l’actuació corporativa dels membres de les corporacions
locals es faci per mitjà dels grups polítics, amb la possibilitat de dotació econòmica per al seu funcionament
seguint una regulació similar a la que preveu el Reglament del congrés dels diputats per als seus grups polítics.
En l’article 84 es preveu expressament el principi general que les llicències i les autoritzacions atorgades per
altres administracions públiques no eximeixen els seus
titulars d’obtenir les llicències corresponents de les entitats
locals que preveu la legislació vigent, i harmonitzar així
l’exercici legítim de les competències de totes les administracions implicades i incorporar la recent jurisprudència
del Tribunal Constitucional sobre això que conté la sentència de 19 de febrer de 1998 sobre la Llei 27/1992,
de 24 de novembre, de ports de l’Estat i de la marina
mercant (f.j. 39).
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Amb la nova redacció de l’apartat 1 de l’article 118.1.A).a) s’estableixen els casos en què la Comissió
Nacional d’Administració Local ha d’emetre informe, i
corregeix la redacció anterior la referència de la qual
a l’article 5 de la Llei, que havia estat declarada nua
pel Tribunal Constitucional en la sentència abans esmentada, havia plantejat alguns dubtes sobre les matèries
que havien de ser objecte d’aquests informes.
El reconeixement exprés en la disposició addicional
cinquena de la Llei de bases que les associacions d’entitats locals puguin subscriure convenis amb les administracions públiques cobreix finalment un buit normatiu
que plantejava problemes d’interpretació a l’hora d’autoritzar aquests convenis.
III
Pel que fa a la matèria de trànsit i la circulació de
vehicles de motor, la modificació proposada del Reial
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, modificat per
la Llei 5/1997, de 24 de març, precisa quan s’entén
abandonat un vehicle en la via pública, i soluciona d’aquesta manera les dificultats actuals que tenen els ajuntaments, especialment de les grans ciutats, per retirar
els vehicles abandonats per la indefinició d’aquesta situació en la Llei.
IV
Les noves previsions que introdueix la Llei 29/1985,
de 2 d’agost, d’aigües, finalment, obeeixen a la necessitat
que en la mateixa Llei es reconegui la participació dels
ens locals en el Consell Nacional de l’Aigua i de les
províncies afectades en els òrgans de govern de les confederacions hidrogràfiques, i també fa efectiu en aquest
cas el seu dret a participar en tots els afers que afectin
el seu àmbit d’interès.
Article primer.

Règim local.

S’introdueixen les modificacions següents en la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local:
Primera.

Capacitat jurídica.

Es dóna un nou contingut a l’article 5, que queda
redactat de la manera següent:
«Article 5.
Per al compliment de les seves finalitats i en
l’àmbit de les seves respectives competències, les
entitats locals, d’acord amb la Constitució i les lleis,
tenen capacitat jurídica plena per adquirir, posseir,
reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe
de béns, subscriure contractes, establir i explotar
obres o serveis públics, obligar-se, interposar els
recursos establerts i exercir les accions que preveuen les lleis.»
Segona.

Òrgans d’estudi, informe i seguiment.

L’article 20 queda redactat de la manera següent:
«Article 20.
1. L’organització municipal respon a les regles
següents:
a) L’alcalde, els tinents d’alcalde i el ple existeixen en tots els ajuntaments.
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b) La comissió de govern existeix en tots els
municipis amb una població de dret superior a
5.000 habitants i en els de menys, quan així ho
disposi el seu reglament orgànic i ho acordi el ple
del seu ajuntament.
c) En els municipis de més de 5.000 habitants,
i en els de menys en què així ho disposi el seu
reglament orgànic o ho acordi el ple, si la seva
legislació autonòmica no preveu en aquest àmbit
una altra forma organitzativa, hi ha d’haver òrgans
que tinguin com a objecte l’estudi, l’informe o la
consulta dels afers que han de ser sotmesos a la
decisió del ple, així com el seguiment de la gestió
de l’alcalde, la comissió de govern i els regidors
que exerceixin delegacions, sens perjudici de les
competències de control que corresponen al ple.
Tots els grups polítics que integren la corporació
tenen dret a participar en els òrgans esmentats, mitjançant la presència de regidors que hi pertanyen.
d) La resta dels òrgans, complementaris dels
anteriors, els estableixen i els regulen els mateixos
municipis en els seus reglaments orgànics.
2. Les lleis de les comunitats autònomes sobre
el règim local poden establir una organització municipal complementària a la que preveu el número
anterior.
3. Els mateixos municipis, en els reglaments
orgànics, poden establir i regular altres òrgans complementaris, de conformitat amb el que preveuen
aquest article i les lleis de les comunitats autònomes a què es refereix el número anterior.»
Tercera.

Competències de l’alcalde.

L’article 21 queda redactat de la manera següent:
«1. L’alcalde és el president de la corporació
i exerceix, en tot cas, les atribucions següents:
a) Dirigir el govern i l’administració municipal.
b) Representar l’ajuntament.
c) Convocar i presidir les sessions del ple, llevat
dels supòsits que preveuen aquesta Llei i la legislació electoral general, de la comissió de govern
i de qualsevol altre òrgan municipal, i decidir en
els empats amb el vot de qualitat.
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i
les obres municipals.
e) Dictar els bans.
f) Dur a terme la gestió econòmica d’acord amb
el pressupost aprovat, disposar despeses dins els
límits de la seva competència, concertar operacions
de crèdit, amb exclusió de les que conté l’article 158.5 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, sempre que
aquestes operacions estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per 100 dels seus
recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que
li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15
per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior; ordenar pagaments i retre comptes; tot això
de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
g) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord
amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple,
aprovar les bases de les proves per a la selecció
del personal i per als concursos de provisió de llocs
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de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
h) Exercir la direcció superior de tot el personal
i acordar-ne el nomenament i les sancions, inclosos
la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, i
donar-ne compte al ple, en aquests dos últims
casos, en la primera sessió que tingui lloc. Aquesta
atribució s’entén sens perjudici del que disposen
els articles 99.1 i 3 d’aquesta Llei.
i) Exercir la direcció de la policia municipal.
j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al ple, així com la
dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
k) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries
de la seva competència, fins i tot quan les hagi
delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en
matèries de la competència del ple; en aquest supòsit hi ha de donar compte, en la primera sessió
que faci el ple per ratificar-ho.
l) La iniciativa per proposar al ple la declaració
de lesivitat en matèries de la competència de l’alcaldia.
m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis
públics i risc greu d’aquests, les mesures necessàries i adequades i donar-ne compte immediatament al ple.
n) Sancionar les faltes de desobediència a la
seva autoritat o per infracció de les ordenances
municipals, excepte en els casos en què aquesta
facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
ñ) Les contractacions i les concessions de tota
classe quan l’import no superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, els 1.000.000.000 de pessetes; incloses les
de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui
superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni
el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici, ni la quantitat
assenyalada.
o) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o la concessió i estiguin previstos en el pressupost.
p) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor
no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris
del pressupost ni els 500.000.000 de pessetes,
així com l’alienació del patrimoni que no superi el
percentatge ni la quantitat indicats en els supòsits
següents:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
La de béns mobles, llevat dels declarats de valor
històric o artístic l’alienació dels quals no estigui
prevista en el pressupost.
q) L’atorgament de les llicències, llevat del fet
que les lleis sectorials l’atribueixin expressament
al ple o a la comissió de govern.
r) Ordenar la publicació i l’execució dels acords
de l’ajuntament, i fer-los complir.
s) Les altres que expressament li atribueixin les
lleis i les que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
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2. Correspon així mateix a l’alcalde el nomenament dels tinents d’alcalde.
3. L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves
atribucions, llevat de les de convocar i presidir les
sessions del ple i de la comissió de govern, decidir
en els empats amb el vot de qualitat, la concertació
d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot
el personal, la separació del servei dels funcionaris
i l’acomiadament del personal laboral, i les atribucions enunciades en els apartats a), e), j), k), l) i m)
del número 1 d’aquest article. No obstant això, pot
delegar en la comissió de govern l’exercici de les
atribucions que preveu l’apartat j).»
Quarta.

Competències del ple.

L’article 22 queda redactat de la manera següent:
«Article 22.
1. El ple, integrat per tots els regidors, és presidit per l’alcalde.
2. En tot cas, corresponen al ple les atribucions
següents:
a) El control i la fiscalització dels òrgans de
govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme
municipal; la creació o la supressió de municipis
i de les entitats a què es refereix l’article 45; la
creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la
capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest
o de les entitats i l’adopció o la modificació de
la seva bandera, l’ensenya o l’escut.
c) L’aprovació inicial del planejament general
i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i els altres instruments d’ordenació que
preveu la legislació urbanística.
d) L’aprovació del reglament orgànic i de les
ordenances.
e) La determinació dels recursos propis de
caràcter tributari; l’aprovació i la modificació dels
pressupostos; la disposició de despeses en matèria
de la seva competència i l’aprovació dels comptes;
tot això d’acord amb el que disposa la Llei d’hisendes locals.
f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions
públiques.
i) L’aprovació de la plantilla de personal i de
la relació de llocs de treball, la fixació de la quantitat
de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del
personal eventual.
j) L’exercici d’accions judicials i administratives
i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
k) La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.
l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns
de domini públic.
m) La concertació de les operacions de crèdit
la quantitat acumulada de les quals, dins de cada
exercici econòmic, superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost —llevat de les de tresoreria, que li corresponen quan l’import acumulat
de les operacions vives en cada moment superi
el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en

618

Divendres 14 maig 1999

l’exercici anterior—, tot això de conformitat amb
el que disposa la Llei reguladora de les hisendes
locals.
n) Les contractacions i les concessions de tota
classe quan el seu import superi el 10 per 100
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol
cas, els 1.000.000.000 de pessetes, així com els
contractes i les concessions plurianuals quan la seva
durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals
de menor durada quan l’import acumulat de totes
les seves anualitats superi el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la
quantitat que assenyala aquesta lletra.
ñ) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis
quan sigui competent per a la seva contractació
o la concessió, i quan encara no estiguin previstos
en els pressupostos.
o) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor
superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a
500.000.000 de pessetes, així com les alienacions
patrimonials en els supòsits següents:
Quan es tracti de béns immobles o de béns
mobles que estiguin declarats de valor històric o
artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
Quan estiguin previstes en el pressupost i superin els mateixos percentatges i les quantitats indicats per a les adquisicions de béns.
p) Les altres que hagin de correspondre al ple
perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.
q) Les altres que expressament li confereixin
les lleis.
3. Igualment, pertany al ple la votació sobre
la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió
de confiança que aquest plantegi, que es regeix
pel que disposa la legislació electoral general.»
4. El ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions a l’alcalde i a la comissió de govern, llevat
de les enunciades en el número 2, lletres a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i en el número 3 d’aquest
article.»
Cinquena. Delegació d’atribucions a la comissió de
govern.
L’article 23.2.b) queda redactat de la manera següent:
«b) Les atribucions que l’alcalde o un altre
òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.»
Sisena.

Òrgans d’estudi, informe i seguiment.

L’article 32 queda redactat de la manera següent:
«Article 32.
L’organització provincial respon a les regles
següents:
1) El president, els vicepresidents, la comissió
de govern i el ple existeixen en totes les diputacions.
2) Així mateix, en totes les diputacions hi ha
d’haver òrgans que tinguin com a objecte l’estudi,
l’informe o la consulta dels afers que han de ser
sotmesos a la decisió del ple, així com el seguiment
de la gestió del president, la comissió de govern
i els diputats que exerceixin delegacions, sempre
que la legislació autonòmica respectiva no prevegi
una forma organitzativa diferent en aquest àmbit
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i sens perjudici de les competències de control que
corresponen al ple. Tots els grups polítics que integren la corporació tenen dret a participar en els
òrgans esmentats, mitjançant la presència de diputats que hi pertanyen.
3) Les mateixes diputacions estableixen i regulen la resta dels òrgans complementaris dels anteriors. No obstant això, les lleis de les comunitats
autònomes sobre règim local poden establir una
organització provincial complementària de la que
preveu aquest text legal.»
Setena.

Competències del ple.

Els apartats 2 i 3 de l’article 33 queden redactats
de la manera següent:
«2.

Correspon en tot cas al ple:

a) L’organització de la diputació.
b) L’aprovació de les ordenances.
c) L’aprovació i la modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dins els límits de
la seva competència i l’aprovació provisional dels
comptes; tot això d’acord amb el que disposa la
Llei reguladora de les hisendes locals.
d) L’aprovació dels plans de caràcter provincial.
e) El control i la fiscalització dels òrgans de
govern.
f) L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantitat
de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris, i el nombre i el règim del
personal eventual.
g) L’alteració de la qualificació jurídica dels
béns de domini públic.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions
públiques.
i) L’exercici d’accions judicials i administratives
i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
j) La declaració de lesivitat dels actes de la
diputació.
k) La concertació de les operacions de crèdit
la quantitat acumulada en l’exercici econòmic de
les quals passi del 10 per 100 dels recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria, que li corresponen
quan l’import acumulat de les operacions vives en
cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos
corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de
conformitat amb el que disposa la Llei reguladora
de les hisendes locals.
l) Les contractacions i les concessions de tot
tipus, quan el seu import superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, els
500.000.000 de pessetes, així com els contractes
i les concessions plurianuals quan la seva durada
sigui superior a quatre anys en tot cas, i els plurianuals de durada inferior quan l’import acumulat
de totes les seves anualitats superi el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost
del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior
a la quantitat assenyalada amb aquesta lletra.
m) L’aprovació dels projectes d’obra i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o la concessió i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
n) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor
superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
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pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a
500.000.000 de pessetes, així com les alienacions
patrimonials en els supòsits següents:
Quan es tracti de béns immobles o de béns
mobles, que estiguin declarats de valor històric o
artístic i no estiguin previstes en el pressupost.
Quan estiguin previstes en el pressupost, i superin el percentatge i la quantitat que s’indiquen per
a les adquisicions de béns.
ñ) Les atribucions que hagin de correspondre
al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria
especial.
o) Les altres que li atribueixin expressament
les lleis.
3. Igualment, pertany al ple la votació sobre
la moció de censura al president i sobre la qüestió
de confiança plantejada per aquest, que es regeix
pel que disposa la legislació electoral general.»
S’afegeix un nou apartat 4 de l’article 33 amb la redacció següent:
«4. El ple pot delegar l’exercici de les seves
atribucions al president i a la comissió de govern,
llevat de les enunciades en el número 2, lletres
a), b), c), d), e), f), h) i ñ), i número 3 d’aquest
article.»
Vuitena.

Competències del president.

L’article 34 queda redactat de la manera següent:
«Article 34.
1. Correspon en tot cas al president de la
diputació:
a) Dirigir el govern i l’administració de la província.
b) Representar la diputació.
c) Convocar i presidir les sessions del ple, llevat
dels supòsits que preveuen aquesta Llei i la legislació electoral general, de la comissió de govern
i qualsevol altre òrgan de la diputació, i decidir en
els empats amb el vot de qualitat.
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i
les obres la titularitat o l’exercici dels quals correspon a la diputació provincial.
e) Assegurar la gestió dels serveis propis de
la comunitat autònoma la gestió ordinària dels
quals estigui encomanada a la diputació.
f) El desenvolupament de gestió econòmica
d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les
que preveu l’article 158.5 de la Llei 39/1998, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals,
sempre que aquestes operacions estiguin previstes
en el pressupost i el seu import acumulat dins de
cada exercici econòmic no superi el 10 per 100
dels seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li corresponen quan l’import acumulat
de les operacions vives en cada moment no superi
el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici
anterior; ordenar pagaments i retre comptes; tot
això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
g) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord
amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple,
aprovar les bases de les proves per a la selecció
del personal i per als concursos de provisió de llocs
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de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
h) Exercir la direcció superior de tot el personal
i acordar-ne el nomenament i les sancions, inclosos
la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, i
donar-ne compte al ple en la primera sessió que
faci. Aquesta atribució s’entén sens perjudici del
que preveu l’article 99.1 i 3 d’aquesta Llei.
i) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la diputació en les matèries
de la seva competència, fins i tot quan les hagi
delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en
matèries de la competència del ple; en aquest últim
supòsit hi ha de donar compte, en la primera sessió
que faci el ple per ratificar-ho.
j) La iniciativa per proposar al ple la declaració
de lesivitat en matèria de la competència del president.
k) Les contractacions i les concessions de tota
classe quan el seu import no superi el 10 per 100
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 500.000.000 de pessetes; incloses
les de caràcter plurianual quan la seva durada no
sigui superior a quatre anys, sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superi
ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantitat assenyalada.
l) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis
quan sigui competent per a la seva contractació
o la concessió i estiguin previstos en el pressupost.
m) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor
no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris
del pressupost ni els 500.000.000 de pessetes,
així com l’alienació de patrimoni que no superi el
percentatge i la quantitat indicats en els supòsits
següents:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
La de béns mobles, llevat dels declarats de valor
històric o artístic l’alienació dels quals no estigui
prevista en el pressupost.
n) Ordenar la publicació i l’execució dels acords
de la diputació i fer-los complir.
ñ) Les altres que els atribueixin expressament
les lleis.
o) L’exercici de les altres atribucions que la
legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes
assigni a la diputació i no estiguin atribuïdes expressament a altres òrgans.
2. El president pot delegar l’exercici de les
seves atribucions, llevat de la de convocar i presidir
les sessions del ple i de la comissió de govern,
decidir en els empats amb el vot de qualitat, concertar operacions de crèdit, la direcció superior de
tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral, i les
enunciades en els apartats a), i) i j) del número
anterior.
3. Així mateix, correspon al president el nomenament dels vicepresidents.»
Novena.

Delegació d’atribucions.

L’article 35.2.b) queda redactat de la manera següent:
«Les atribucions que el president li delegui o li
atribueixin les lleis.»
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Desena.

Periodicitat de les sessions del ple.

L’apartat a) de l’article 46.2 se substitueix per la redacció següent:
«El ple té sessió ordinària com a mínim cada
mes als ajuntaments de municipis de més de
20.000 habitants i en les diputacions provincials;
cada dos mesos als ajuntaments dels municipis d’una població entre 5.001 habitants i 20.000 habitants; i cada tres als municipis de fins a 5.000 habitants. Així mateix, el ple té sessió extraordinària
quan així ho decideixi el president o ho soiciti
la quarta part, com a mínim, del nombre legal de
membres de la corporació, sense que cap regidor
en pugui soicitar més de tres anualment. En aquest
últim cas, la realització del ple no es pot demorar
més de quinze dies hàbils des que sigui soicitada,
i no es pot incorporar l’assumpte en l’ordre del dia
d’un ple ordinari o d’un altre d’extraordinari amb
més assumptes si no ho autoritzen expressament
els soicitants de la convocatòria.
Si el president no convoca el ple extraordinari
soicitat pel nombre de regidors indicat dins el termini assenyalat, queda convocat automàticament
per al desè dia hàbil següent al d’acabament del
termini esmentat, a les dotze hores, cosa que el
secretari de la corporació ha de notificar a tots
els membres l’endemà de l’acabament del termini
esmentat anteriorment. En absència del president
o de qui legalment l’hagi de substituir, el ple queda
constituït vàlidament sempre que hi concorri el quòrum requerit en la lletra c) d’aquest precepte, cas
en què el presideix el membre de la corporació
de més edat entre els presents.»
Onzena.

Activitat de control del ple.

S’afegeix una nova lletra e) a l’article 46.2, amb la
redacció següent:
«e) En els plens ordinaris, la part dedicada al
control dels altres òrgans de la corporació ha de
presentar substantivitat pròpia i diferenciadora de
la part resolutiva, i s’ha de garantir de manera efectiva en el seu funcionament i, si s’escau, en la seva
regulació, la participació de tots els grups municipals en la formulació de precs, preguntes i
mocions.»
Dotzena.

Règim d’adopció d’acords.

L’article 47.3 queda redactat de la manera següent:
«3. Cal el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la corporació per
adoptar acords en les matèries següents:
a) Aprovació i modificació del reglament orgànic propi de la corporació.
b) Creació, modificació o dissolució de mancomunitats i altres organitzacions associatives, així
com l’adhesió a aquestes mancomunitats i organitzacions i l’aprovació i la modificació dels seus
estatuts.
c) Transferència de funcions o activitats a altres
administracions públiques, així com l’acceptació de
les delegacions o els encàrrecs de gestió fets per
altres administracions, llevat del fet que per llei s’imposin obligatòriament.
d) Cessió per qualsevol títol de l’aprofitament
dels béns comunals.
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e) Concessió de béns o serveis per més de cinc
anys, sempre que la seva quantitat passi del 20
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost.
f) Municipalització o provincialització d’activitats en règim de monopoli i aprovació de la forma
concreta de gestió del servei corresponent.
g) Aprovacions d’operacions financeres o de
crèdit i concessions de quitaments o esperes, quan
el seu import superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del seu pressupost, així com les operacions de crèdit que preveu l’article 158.5 de la
Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals.
h) Imposició i ordenació dels recursos propis
de caràcter tributari.
i) Els acords que correspongui adoptar a la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general que preveu la legislació urbanística.
j) Alienació de béns, quan la seva quantitat passi del 20 per 100 dels recursos ordinaris del seu
pressupost.
k) Alteració de la qualificació jurídica dels béns
demanials o comunals.
l) Cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions públiques.
m) Les restants determinades per la llei.»
Tretzena.

Dictamen del Consell d’Estat.

S’afegeix un segon paràgraf a l’article 48 amb la
redacció següent:
«Quan el dictamen hagi de ser soicitat conjuntament per entitats que pertanyen a l’àmbit territorial de diferents comunitats autònomes, la soicitud s’ha de tramitar per conducte del Ministeri
d’Administracions Públiques a petició de l’entitat
de més població.»
Catorzena.

Aprovació d’ordenances.

S’afegeix un paràgraf final a la lletra c) de l’article 49,
del tenor següent:
«En el cas que no s’hagi presentat cap reclamació o suggeriment, s’entén adoptat definitivament l’acord fins llavors provisional.»
Quinzena.

Delimitacions.

S’addiciona un nou paràgraf 3 a l’article 50 amb el
contingut següent:
«3. Les qüestions que se suscitin entre municipis que pertanyen a diferents comunitats autònomes sobre delimitació dels seus termes municipals, les ha de decidir l’Administració de l’Estat,
amb l’informe previ de l’Institut Geogràfic Nacional,
l’audiència dels municipis afectats i de les comunitats autònomes respectives i el dictamen del Consell d’Estat.»
Setzena.

Recurs de reposició potestatiu.

L’article 52.1 queda redactat de la manera següent:
«1. Contra els actes i els acords de les entitats
locals que posin fi a la via administrativa, els interessats poden exercir les accions que siguin procedents davant la jurisdicció competent, i poden,
no obstant això, interposar amb caràcter previ i
potestatiu recurs de reposició.»

Suplement núm. 8

Dissetena.

Divendres 14 maig 1999

Participació dels ens locals.

S’afegeix un nou paràgraf al final de l’apartat 2 de
l’article 58 amb la redacció següent:
«La participació dels municipis en la formació
dels plans generals d’obres públiques que els afectin s’ha de fer en tot cas de conformitat amb el
que disposi la legislació sectorial corresponent. Així
mateix, en la determinació d’usos i en l’adopció
de resolucions per part d’altres administracions
públiques en matèria de concessions o autoritzacions relativa al domini públic de la seva competència, és requisit indispensable per a la seva aprovació l’informe previ dels municipis en el territori
dels quals hi hagi el domini públic esmentat, d’acord
amb el que estableixen els articles 82 i 83 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.»
Divuitena.

Ampliació d’informació.

L’article 64 queda redactat de la manera següent:
«Article 64.
L’Administració de l’Estat i la de les comunitats
autònomes poden soicitar ampliació de la informació a la qual es refereix el número 1 de l’article 56, que s’ha de trametre en el termini màxim
de vint dies hàbils, excepte en el cas que preveu
l’article 67 d’aquesta Llei, en què és de cinc dies
hàbils. En aquests casos se suspèn el còmput dels
terminis a què es refereixen el número 2 de l’article 65 i l’1 de l’article 67, que s’han de reprendre
a partir de la recepció de la documentació interessada.»
Dinovena.

Impugnació d’acords.

Se substitueix la redacció de l’article 65 per la
següent:
«Article 65.
1. Quan l’Administració de l’Estat o de les
comunitats autònomes, en l’àmbit de les competències respectives, consideri que un acte o un
acord d’alguna entitat local infringeix l’ordenament
jurídic, pot requerir-la, invocant expressament
aquest article, perquè anui l’acte esmentat en el
termini màxim d’un mes.
2. El requeriment ha de ser motivat i expressar
la normativa que es consideri vulnerada. S’ha de
formular en el termini de quinze dies hàbils a partir
de la recepció de la comunicació de l’acord.
3. L’Administració de l’Estat o, si s’escau, la
de la comunitat autònoma, pot impugnar l’acte o
l’acord davant la jurisdicció contenciosa administrativa dins el termini assenyalat per a la interposició
del recurs de la mateixa naturalesa que assenyala
la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada,
comptat des de l’endemà del dia que venci el requeriment dirigit a l’entitat local, o al de la recepció
de la comunicació de l’entitat local que rebutja el
requeriment, si es produeix dins el termini assenyalat per a això.
4. L’Administració de l’Estat o, si s’escau, la
de la comunitat autònoma, també pot impugnar
directament l’acte o l’acord davant la jurisdicció
contenciosa administrativa, sense necessitat de formular cap requeriment, en el termini que assenyala
la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada.»

Vintena.
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Procediments d’impugnació.

El paràgraf inicial de l’article 66 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, queda redactat de la manera següent:
«Els actes o els acords de les entitats locals que
menyscabin competències de l’Estat o de les comunitats autònomes, que interfereixin en el seu exercici
o que sobrepassin la competència de les entitats
esmentades, poden ser impugnats per qualsevol
dels procediments que preveu l’article anterior.»
Vint-i-unena.

Suspensió d’acords.

L’article 67 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, queda
redactat de la manera següent:
«Article 67.
1. Si una entitat local adopta actes o acords
que atemptin greument contra l’interès general
d’Espanya, el delegat del Govern, amb el requeriment previ al president de la corporació perquè
els anui, efectuat dins els deu dies següents al
de la recepció dels actes o els acords, els pot suspendre i pot adoptar les mesures pertinents per
protegir aquest interès.
2. El termini concedit al president de la corporació en el requeriment d’anuació no pot ser
superior a cinc dies. El de l’exercici de la facultat
de suspensió és de deu dies, comptats a partir de
l’endemà de l’acabament del termini del requeriment o de la resposta del president de la corporació,
si és anterior.
3. Acordada la suspensió d’un acte o un acord,
el delegat del Govern l’ha d’impugnar en el termini
de deu dies des de la suspensió davant la jurisdicció
contenciosa administrativa.»
Vint-i-dosena.

Grups polítics.

S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 73 del tenor
següent:
«3. A efectes de la seva actuació corporativa,
els membres de les corporacions locals s’han de
constituir en grups polítics, en la forma i amb els
drets i les obligacions que s’estableixin.
El ple de la corporació, amb càrrec al pressupost
anual de la corporació, pot assignar als grups polítics una dotació econòmica que ha de comptar amb
un component fix, idèntic per a tots els grups, i
un altre de variable, d’acord amb el nombre de
membres de cada un dels grups polítics, dins els
límits que, si s’escau, estableixin amb caràcter general les lleis de pressupostos generals de l’Estat, i
sense que es puguin destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei
de la corporació o a l’adquisició de béns que puguin
constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
Els grups polítics han de portar una comptabilitat
específica de la dotació a què es refereix el paràgraf
anterior, que han de posar a disposició del ple de
la corporació sempre que aquest ho demani.»
Vint-i-tresena.

Article 75.1.

L’apartat 1 de l’article 75 de la Llei queda redactat
de la manera següent:
«1. Els membres de les corporacions locals perceben retribucions per l’exercici dels seus càrrecs
quan els ocupin amb dedicació parcial o exclusiva,
cas en què han de ser donats d’alta en el règim
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general de la Seguretat Social, i les corporacions
han d’assumir el pagament de les quotes empresarials que correspongui, llevat del que disposa l’article anterior.
En el cas d’aquestes retribucions, la seva percepció és incompatible amb la de qualsevol altra
retribució amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, els organismes i
les empreses que en depenen.»
Vint-i-quatrena.

Article 77.

S’afegeix un segon paràgraf a l’article 77 de la Llei,
amb la redacció següent:
«La soicitud d’exercici del dret que preveu el
paràgraf anterior s’ha de resoldre motivadament
en els cinc dies naturals següents al dia en què
s’hagi presentat.»
Vint-i-cinquena.

Llicències.

S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 84 de la Llei
amb el contingut següent:
«3. Les llicències o les autoritzacions atorgades
per altres administracions públiques no eximeixen
els seus titulars d’obtenir les llicències corresponents de les entitats locals, i s’ha de respectar en
tot cas el que disposen les lleis sectorials corresponents.»
Vint-i-sisena. Informe de la Comissió Nacional d’Administració Local.
L’article 118.1.A).a) queda redactat de la manera
següent:
«Avantprojectes de llei i projectes de disposicions administratives de competència de l’Estat en
les matèries que afectin l’Administració local, com
ara les referents al seu règim organitzatiu i de funcionament; règim substantiu de les seves funcions
i els serveis —inclosa l’atribució o la supressió de
competències—; règim estatutari dels seus funcionaris; procediment administratiu, contractes, concessions i altres formes de prestació dels serveis
públics; expropiació i responsabilitat patrimonial;
règim dels seus béns i hisendes locals.»
Vint-i-setena.

Subscripció de convenis.

S’afegeix un apartat 3 a la disposició addicional cinquena de la Llei amb la redacció següent:
«Les associacions esmentades, en l’àmbit de les
seves funcions, poden subscriure convenis amb les
diferents administracions públiques.»
Vint-i-vuitena.

Actualització de règims especials.

S’afegeix l’apartat següent a la disposició addicional
sisena de la Llei:
«3. Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, mitjançant una llei de les comunitats
autònomes respectives, es poden actualitzar els
règims especials esmentats, per a la qual cosa es
poden establir, amb el respecte del principi d’autonomia local i a instància dels ajuntaments corresponents, les especialitats següents al règim general
d’organització municipal que preveu aquesta Llei:
1a Es pot modificar la denominació dels òrgans
necessaris que preveu l’article 20.1 d’aquesta Llei.
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2a El ple o l’òrgan equivalent pot funcionar
també mitjançant comissions. En aquest cas,
corresponen a les comissions, a més de les funcions
que preveu l’article 20.1.c) d’aquesta Llei per als
òrgans complementaris que tinguin com a funció
l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que
hagin de ser sotmesos a la decisió del ple, les funcions que els atribueixi o delegui el ple, llevat de
les que contenen els apartats 2 i 3 de l’article 47
i les atribucions que conté l’apartat 3 de l’article 22
d’aquesta Llei.
3a Es poden atribuir a la comissió de govern
que preveu l’article 23 d’aquesta Llei, com a pròpies, competències en les matèries següents:
a) Les que aquesta Llei no reservi en exclusiva
al ple, perquè són delegables o perquè no requereixen una majoria específica per a l’adopció d’acords.
b) Les que aquesta Llei atribueix a l’alcalde en
relació amb l’urbanisme, la contractació, el personal
i l’adquisició i l’alienació de béns.
c) L’aprovació de projectes, reglaments i ordenances i el projecte de pressupost.
4a Es poden atribuir a l’alcalde, com a pròpies,
les competències que aquesta Llei no reserva en
exclusiva al ple, perquè són delegables o perquè
no requereixen una majoria específica per a l’adopció d’acords.»
Article segon. Trànsit, circulació de vehicles de motor
i seguretat viària.
S’afegeix al final de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 71 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, modificat
per la Llei 5/1997, de 24 de març, el següent:
«Es presumeix racionalment el seu abandonament en els casos següents:
a) Quan transcorrin més de dos mesos des que
el vehicle hagi estat dipositat després que l’autoritat
competent l’hagi retirat de la via pública.
b) Quan romangui estacionat per un període
superior a un mes al mateix lloc i presenti desperfectes que en facin impossible el desplaçament
pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de
matriculació.
En aquest cas té el tractament de residu sòlid
urbà d’acord amb la normativa ambiental corresponent.
En el cas que preveu l’apartat a), i en aquells
vehicles que, fins i tot tenint signes d’abandonament, mantinguin la placa de matriculació o disposin de qualsevol signe o marca visible que permeti la identificació del titular, s’ha de requerir el
titular, una vegada transcorreguts els terminis
corresponents, perquè en el termini de quinze dies
retiri el vehicle del dipòsit, amb l’advertiment que,
en cas contrari, es procedeix al seu tractament com
a residu sòlid urbà.»
Article tercer.

Confederacions hidrogràfiques.

S’introdueixen les modificacions següents en la Llei
29/1985, de 2 d’agost, d’aigües:
Primera. Es modifica l’article 17 de la Llei 29/1985,
i queda redactat de la manera següent:
«17. Es crea, com a òrgan consultiu superior
en la matèria, el Consell Nacional de l’Aigua en
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què, juntament amb l’Administració de l’Estat i les
de les comunitats autònomes, hi són representats
els ens locals per mitjà de l’associació d’àmbit estatal amb més implantació, els organismes de conca,
així com les organitzacions professionals i econòmiques més representatives, d’àmbit nacional, relacionades amb els diferents usos de l’aigua. La composició i l’estructura orgànica del Consell s’han de
determinar per reial decret.»
Segona. S’afegeix un nou apartat e) a l’article 25
de la Llei 29/1985, amb el contingut següent:
«e) Les províncies hi estan representades d’acord amb el percentatge del seu territori afectat
per la conca hidrogràfica.»
Disposició addicional única.
Llevat que hi hagi una previsió legal diferent pel que
fa a les quantitats, les multes per infracció d’ordenances
no poden excedir les 300.000 pessetes a municipis de
més de 250.000 habitants, les 150.000 pessetes als de
50.001 a 250.000 habitants, les 75.000 pessetes als
de 20.001 a 50.000 habitants, les 50.000 pessetes als de
5.001 a 20.000 habitants, i les 25.000 pessetes als altres
municipis.
Disposició derogatòria única.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 21 d’abril de 1999.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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LLEI 12/1999, de 21 d’abril, per la qual s’autoritza la participació d’Espanya en l’ampliació
del capital del Banc Europeu de Reconstrucció
i Desenvolupament (BERD). («BOE» 96,
de 22-4-1999.)
JUAN CARLOS I

623

L’ampliació de capital comporta l’emissió
d’1.000.000 d’accions noves, de 10.000 euros cadascuna, cosa que implica duplicar el capital social del Banc.
La participació espanyola actual és del 3,4 per 100
del capital social.
Aquesta Llei permet mantenir la participació espanyola en el capital total, per la qual cosa no s’altera
la situació respecte als principals socis europeus d’aquesta institució.
Es considera adequat mantenir-hi la participació espanyola per la importància que aquesta zona té i tindrà
en el futur per a les inversions d’empreses espanyoles,
amb activitats en sectors que necessiten una inversió
directa en els països d’operacions.
Aquesta Llei es dicta en virtut dels títols competencials que la Constitució atribueix en exclusiva a l’Estat
en virtut de l’article 149.1, apartats 3 i 13, relatius a
les relacions internacionals i les bases i la coordinació
de l’economia.
Article 1.

Subscripció d’accions.

1. S’autoritza el Govern perquè, en nom del Regne
d’Espanya, subscrigui les 34.000 accions noves que li
corresponen en l’ampliació de capital del Banc Europeu
de Reconstrucció i Desenvolupament, aprovada per la
Resolució número 59 del Consell de Governadors de 15
d’abril de 1996.
2. Aquesta subscripció es compon de 7.650 accions
de caràcter pagador i de 26.350 accions de caràcter
exigible. Totes les accions s’emeten a la par i amb un
valor unitari de 10.000 euros.
Article 2.

Desembossament de les subscripcions.

1. El desembossament de les accions de caràcter
pagador s’ha de fer en vuit desembossaments anuals
iguals. El primer desembossament és efectiu abans
del 31 de desembre de 1999. La resta de desembossaments s’han de fer anualment abans de la data d’aniversari del primer desembossament.
2. El 60 per 100 de cada desembossament s’ha
de fer en pagarés denominats en euros, un pel valor
de cada quota. Aquests pagarés no meriten interessos.
3. Cada pagaré s’abona en cinc trams iguals, el primer dels quals es paga l’any en què s’emeti aquest pagaré, i la resta, en cada un dels anys subsegüents.
D’acord amb això, el programa de desembossaments
és el següent:
Any

Import
—
Euros

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’objecte d’aquesta Llei és autoritzar la participació
d’Espanya en l’ampliació de capital del Banc Europeu
de Reconstrucció i Desenvolupament, acordada per la
Resolució número 59 del Consell de Governadors, i d’acord amb les condicions que es van acordar en aquesta
Resolució i en posteriors, relatives a l’ampliació de capital
esmentada.
El capital actual del Banc és d’1.000.000 d’accions
de 10.000 euros cadascuna.

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total ..

4.972.500
6.119.998,335
7.267.498,029
8.414.997,716
9.562.497,41
9.562.497,41
9.562.497,41
9.562.497,41
4.589.998,762
3.442.499,068
2.294.999,381
1.147.499,687
76.499.980,62

