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Llei 15/1991. Aquesta mancança legal pot tenir con-
seqüències negatives per al funcionament de la institució
en els casos que no es produeixi un acord sobre la pro-
posta. Per aquesta raó, cal establir un procediment que
permeti evitar aquestes conseqüències. Les regulacions
fetes amb relació a altres institucions i organismes co�e-
giats similars permeten tenir referents que ajuden a resol-
dre amb facilitat aquesta qüestió, alhora que garanteixen
la independència de la institució.

Finalment, ateses les circumstàncies especials que
han concorregut darrerament en les repetides i fallides
votacions al si del Ple de la Sindicatura per tal de pro-
posar-ne el síndic major, es fa necessari establir un pro-
cediment específic per a desbloquejar de manera imme-
diata el nomenament, per la qual cosa s’estableix una
disposició transitòria, l’aplicabilitat de la qual es preveu
per al procés de designació ja iniciat en el moment de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Article únic.

S’afegeix un article 20 bis a la Llei 6/1984, del 5
de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per
la Llei 15/1991, del 4 de juliol, amb el text següent:

«Article 20 bis.

1. La proposta per al nomenament del síndic
major, a què es refereix l’article 20.2, ha de recaure
en el síndic que presenti la seva candidatura per
al càrrec i compti amb l’aprovació de la majoria
absoluta dels membres de la Sindicatura.

2. Si en una primera convocatòria cap candidat
no ha assolit la majoria absoluta, s’ha de fer una
segona votació dins els quinze dies hàbils següents.

3. Si, un cop fetes les dues votacions, cap can-
didat no ha obtingut la majoria absoluta, s’ha de
fer, dins els quinze dies hàbils següents, una tercera
votació en la qual només poden ésser candidats
els dos síndics que hagin obtingut més vots en
la votació immediatament precedent. En aquesta
tercera votació ha de resultar proposat qui obtingui
més vots. En cas d’empat, la proposta ha de recaure
en el síndic que hagi exercit més temps com a
tal i, si el temps fos el mateix, qui tingui més edat.»

Disposició transitòria única.

En els procediments de designació de síndic major
ja iniciats a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, si al Ple
de la Sindicatura ja s’han fet dues votacions per a fer
la proposta sense que cap candidat no hagi obtingut
la majoria absoluta, no cal fer noves votacions i, en lloc
del procediment establert per aquesta Llei, la designació
del síndic major d’entre els síndics de la Sindicatura
correspon de fer-la, per majoria simple dels seus mem-
bres, a la comissió parlamentària encarregada de les
relacions del Parlament amb la Sindicatura de Comptes,
constituïda de conformitat amb l’article 29 de la Llei
6/1984. El president del Parlament ha de proposar el
síndic designat al president de la Generalitat perquè el
nomeni.

Disposició final única.

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia en què es
publica en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya».

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i

que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 25 d’abril de 2002.
JORDI PUJOL,

President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 3.627,
de 2 de maig de 2002)

CAP DE L’ESTAT
9968 LLEI ORGÀNICA 4/2002, de 23 de maig, com-

plementària de la Llei per la qual s’aprova el
Concert econòmic amb la Comunitat Autòno-
ma del País Basc. («BOE» 124, de 24-5-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots el 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

Aquesta Llei orgànica procedeix del desglossament
de la disposició addicional primera del projecte de Llei
per la qual s’aprova el Concert econòmic amb la Comu-
nitat Autònoma del País Basc, respecte de la qual s’as-
senyalava en el dit projecte la necessitat d’atribuir-li
caràcter orgànic, en la mesura que, en virtut d’aquesta,
es procedia a modificar un precepte d’aquest caràcter.

En conseqüència, i tenint en compte les directrius
de tècnica normativa que aconsellen incloure en textos
diferents els preceptes de naturalesa ordinària i els pre-
ceptes de naturalesa orgànica, tal com es desprèn de
la jurisprudència constitucional, la Mesa del Congrés dels
Diputats, oïda la Junta de Portaveus, va acordar fer l’es-
mentat desglossament.

Article únic.

Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de la disposició
final primera de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de
desembre, complementària de la Llei general d’estabilitat
pressupostària, que queda redactat de la manera
següent:

«En virtut del seu règim foral, l’aplicació a la
Comunitat Autònoma del País Basc del que disposa
aquesta Llei s’entén sense perjudici del que disposa
la Llei del Concert econòmic.»

Disposició final única.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», si bé té efectes
des de l’1 de gener de 2002.

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

que compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin com-
plir.

Madrid, 23 de maig de 2002.
JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


