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Disposicions

DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

LLEI

8/2011, del 27 de desembre, de modiicació de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del 
Consell de Governs Locals.

EL PRESIDENT

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en 
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

El Consell de Governs Locals es va crear per mitjà de l’article 85 de l’Estatut 
d’autonomia. D’acord amb aquest article, “el Consell de Governs Locals és l’òrgan 
de representació de municipis i vegueries en les institucions de la Generalitat. El 
Consell ha d’ésser escoltat en la tramitació parlamentària de les iniciatives legisla-
tives que afecten de manera específica les administracions locals i en la tramitació 
de plans i normes reglamentàries de caràcter idèntic. Una llei del Parlament regula 
la composició, l’organització i les funcions del Consell de Governs Locals”.

Aquest mandat estatutari es va fer efectiu per mitjà de la Llei 12/2010, del 19 de 
maig, del Consell de Governs Locals, que configura el Consell com una institució 
que gaudeix d’autonomia orgànica, funcional i pressupostària.

No obstant això, atesa la situació econòmica actual, en aquest moment el des-
plegament d’aquest precepte és molt difícil d’aplicar, ja que s’ha d’ajustar a les 
limitacions pressupostàries i evitar incrementar les dimensions del sector públic. 
Per això, cal modificar la regulació del Consell de Governs Locals, bo i respectant 
la seva naturalesa, tal com la configura l’Estatut d’autonomia, i el seu funcionament 
autònom. A aquests efectes, amb l’objectiu que no es produeixi cap increment de la 
despesa, s’ha de suprimir tota referència a l’autonomia pressupostària i al personal 
propi del Consell, sens perjudici que el Govern ha de donar suport al Consell de 
Governs Locals per mitjà del departament competent en matèria d’administració 
local. D’altra banda, s’aprofita la modificació de la llei per a aclarir la participació 
de les entitats municipalistes en el procediment de designació dels representants 
del Consell, als organismes de la Generalitat que determinin les lleis.

Pel que fa a les funcions del Consell de Governs Locals, es respecten plenament 
les que li atribueix l’Estatut d’autonomia. Es mantenen les regles mínimes de fun-
cionament, que han d’ésser aprovades pel reglament d’organització i funcionament 
del Consell, en el termini de sis mesos des que es constitueix, d’acord amb el que 
estableix la disposició addicional de la Llei 12/2010. Tractant-se d’una modificació 
que afecta l’organització del Consell, el qual ja s’haurà constituït quan entri en vigor 
aquesta modificació de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs 
Locals, l’entrada en vigor no es pot diferir més enllà de l’endemà que es publiqui 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 1
Modiicació de l’article 2 de la Llei 12/2010

Es modifica l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell 
de Governs Locals, que resta redactat de la manera següent:

“2. El Consell de Governs Locals gaudeix d’autonomia orgànica i funcional i 
aprova el seu reglament d’organització i funcionament”.
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Article 2
Modiicació de l’article 13 de la Llei 12/2010

Es modifica l’apartat 1 de l’article 13 de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell 
de Governs Locals, que resta redactat de la manera següent:

“1. El president o presidenta del Consell de Governs Locals exerceix la represen-
tació del Consell, en convoca les reunions i les presideix”.

Article 3
Modiicació de l’article 18 de la Llei 12/2010

Es modifica la lletra h de l’apartat 2 de l’article 18 de la Llei 12/2010, del 19 de 
maig, del Consell de Governs Locals, que resta redactada de la manera següent:

“h) La designació, a proposta de les entitats municipalistes, dels representants 
del Consell als organismes de la Generalitat que determinin les lleis”.

Article 4
Modiicació de la disposició inal de la Llei 12/2010

Es modifica l’apartat 4 de la disposició final de la Llei 12/2010, del 19 de maig, 
del Consell de Governs Locals, que resta redactat de la manera següent:

“4. El departament competent en matèria d’administració local, per a complir el 
que disposa l’article 19.1, ha d’aportar els recursos materials i financers necessaris 
per a garantir el funcionament correcte del Consell de Governs Locals i l’exercici 
adequat de les seves funcions, des de l’inici de les seves activitats”.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen els preceptes següents de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell 
de Governs Locals:

a) La lletra d de l’apartat 1 de l’article 12.
b) La lletra c de l’apartat 2 de l’article 18.
c) Els apartats 2, 3 i 4 de l’article 19.
d) L’article 20.

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

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, 27 de desembre de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

President de la Generalitat de Catalunya

JOANA ORTEGA I ALEMANY

Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació
i Relacions Institucionals

(11.357.067)
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LEI

8/2011, deth 27 de deseme, de modiicacion dera Lei 12/2010, deth 19 de mai, deth 
Conselh de Govèrns Locaus.

ETH PRESIDENT

DERA GENERALITAT DE CATALONHA

Sigue notòri a toti es ciutadans qu’eth Parlament de Catalonha a aprovat e jo, en 
nòm deth Rei e d’acòrd tamb çò qu’establís er article 65 der Estatut d’autonomia de 
Catalonha, promulgui era següenta

LEI

Preambul

Eth Conselh de Govèrns Locaus se creèc per miei der article 85 der Estatut d’au-
tonomia. D’acòrd damb aguest article, “eth Conselh de Govèrns Locaus ei er organ 
de representacion de municipis e vegueries enes institucions dera Generalitat. Eth 
Conselh a d’èster escotat ena tramitacion parlamentària des iniciatiues legislatiues 
qu’afècten de manèra especifica as administracions locaus e ena tramitacion de 
plans e normes reglamentàries de caractèr identic. Ua lei deth Parlament regule era 
composicion, era organizacion e es foncions deth Conselh de Govèrns Locaus”.

Aguest mandat estatutari se hec efectiu per miei dera Lei 12/2010, deth 19 de mai, 
deth Conselh de Govèrns Locaus, que configure eth Conselh coma ua institucion 
que gaudís d’autonomia organica, foncionau e pressupostària.

Maugrat açò, atenguda era situacion economica actuau, en aguest moment eth 
desplegament d’aguest precèpte ei fòrça malaisit d’aplicar, pr’amor que s’a d’ajus-
tar as limitacions pressupostàries e evitar incrementar es dimensions deth sector 
public. Per açò, cau modificar era regulacion deth Conselh de Govèrns Locaus, en 
tot respectar era sua natura, tau coma la configure er Estatut d’autonomia, e eth 
sòn foncionament autonòm. Ad aguesti efèctes, damb er objectiu que non se pro-
dusisque cap increment dera despensa, cau suprimir tota referéncia ara autonomia 
pressupostària e ath personau pròpri deth Conselh, sens perjudici qu’eth Govèrn 
a de sostier ath Conselh de Govèrns Locaus per miei deth departament competent 
en matèria d’administracion locau. D’auta banda, se profite era modificacion dera 
lei entà esclarir era participacion des entitats municipalistes en procediment de 
designacion des representants deth Conselh, enes organismes dera Generalitat que 
determinen es leis.

Per çò qu’ei des foncions deth Conselh de Govèrns Locaus, se respècten pleaments 
es que li atribuís er Estatut d’autonomia. Se mantien es normes minimes de fonci-
onament, qu’an d’èster aprovades peth reglament d’organizacion e foncionament 
deth Conselh, en tèrme de sies mesi dempús de que se constituís, d’acòrd damb 
çò qu’establís era disposicion addicionau dera Lei 12/2010. En tot tractar-se d’ua 
modificacion qu’afècte ara organizacion deth Conselh, quin s’aurà constituït dejà 
quan entre en vigor aguesta modificacion dera Lei 12/2010, deth 19 de mai, deth 
Conselh de Govèrns Locaus, era entrada en vigor non se pòt diferir ath delà de 
londeman que se publique en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 1
Modiicacion der article 2 dera Lei 12/2010

Se modifique er apartat 2 der article 2 dera Lei 12/2010, deth 19 de mai, deth 
Conselh de Govèrns Locaus, que rèste redigit dera manèra següenta:

“2. Eth Conselh de Govèrns Locaus gaudís d’autonomia organica e foncionau e 
apròve eth sòn reglament d’organizacion e foncionament”.
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Article 2
Modiicacion der article 13 dera Lei 12/2010

Se modifique er apartat 1 der article 13 dera Lei 12/2010, deth 19 de mai, deth 
Conselh de Govèrns Locaus, que rèste redigit dera manèra següenta:

“1. Eth president o presidenta deth Conselh de Govèrns Locaus exercís era repre-
sentacion deth Conselh, ne convòque es reünions e les presidís”.

Article 3
Modiicacion der article 18 dera Lei 12/2010

Se modifique era letra h der apartat 2 der article 18 dera Lei 12/2010, deth 19 de 
mai, deth Conselh de Govèrns Locaus, que rèste redigida dera manèra següenta:

“h) Era designacion, a prepausa des entitats municipalistes, des representants 
deth Conselh enes organismes dera Generalitat que determinen es leis”.

Article 4
Modiicacion dera disposicion inau dera Lei 12/2010

Se modifique er apartat 4 dera disposicion finau dera Lei 12/2010, deth 19 de mai, 
deth Conselh de Govèrns Locaus, que rèste redigit dera manèra següenta:

“4. Eth departament competent en matèria d’administracion locau, entà complir 
çò que dispòse er article 19.1, a d’aportar es recorsi materiaus e financèrs de besonh 
entà garantir eth foncionament corrècte deth Conselh de Govèrns Locaus e er exercici 
adequat des sues foncions, dempús der inici des sues activitats”.

DISPOSICION DEROGATÒRIA

Se deròguen es precèptes següents dera Lei 12/2010, deth 19 de mai, deth Conselh 
de Govèrns Locaus:

a) Era letra d der apartat 1 der article 12.
b) Era letra c der apartat 2 der article 18.
c) Es apartats 2, 3 e 4 der article 19.
d) Er article 20.

DISPOSICION FINAU

Entrada en vigor
Aguesta lei entre en vigor londeman d’auer estat publicada en Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d’aplicacion aguesta Lei co-
opèren ath sòn compliment e qu’es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la 
hèsquen complir

Palai dera Generalitat, 27 de deseme deth 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

President dera Generalitat de Catalonha

JOANA ORTEGA I ALEMANY

Vice-presidenta deth Govèrn e conselhèra de Governacion
e Relacions Institucionaus

(11.357.067)
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