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NOTA JURÍDICA 

 
 

Extrem objecte de consulta: Inclusió punt despatx d’urgència Ple municipal ordinari 

17.02.2014 (Formalització conflicte en defensa autonomia local). 

Òrgan consultant: Cap del Gabinet d’Alcaldia 

 

 

1.- Possibilitat legal ampliació Ordre del Dia per raons d’urgència: marc jurídic i 

acotació conceptual 

 

La Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, text refós aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 103.3) autoritza l’ampliació de l’Ordre 

del Dia de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats municipals i en 

conseqüència, del Ple, en cas d’urgència que ha d’ésser apreciada per majoria 

absoluta, i cas d’ésser aprovada la declaració d’urgència, eximeix de la regla general 

del previ dictamen preceptiu en Comissió Informativa dels assumptes que hagin 

d’ésser tractats en el Ple. 

 

La urgència constitueix un concepte jurídic indeterminat però determinable en base a 

la concurrència acreditada de raons objectives que comportin la impossibilitat 

d’ajornament del assumpte concret, el tractament del qual –ja sigui per subjecció a 

termini legal, o altre condicionament anàleg-, no pugui diferir-se ni al Ple ordinari 

proper i que d’altra banda, no permeti el seu tractament en un Ple extraordinari a ésser 

convocat ad hoc. 

 

2.- Projecció aplicativa pràctica a l’expedient de formalització conflicte en defensa de 

l’autonomia local 

 

El plantejament de la qüestió epigrafiada segons la documentació tramesa pel Consell 

de Governs Locals de Catalunya, i marc jurídic referencial, queda emmarcat en els 

següents termes principals: 
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La Llei Orgànica 2/1979, de 2 d’octubre, del Tribunal Constitucional, en els seus 

articles 75 bis, 75 ter i 75 quater, regula l’objecte, la legitimació per a interposar 

conflicte en defensa de l’autonomia local i la tramitació, tot exigint l’article 75 ter.1.b) 

que el subscriguin un nombre de municipis que representin una setena part dels 

existents i una sisena part de la població de l’àmbit territorial d’aplicació de la llei (en 

aquest cas Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració Local, en endavant LRSAL, que és d’aplicació a tot l’Estat), essent 

necessari al respecte: 

 

a)  Acord del Ple municipal d’iniciar la tramitació del conflicte i que sigui adoptat 

per majoria absoluta 

 

b)  Amb caràcter previ a la formalització del conflicte davant del TC cal sol·licitar 

dictamen del Consell d’Estat preceptiu (de sol·licitud obligatòria) però no 

vinculant i aquesta petició de dictamen s’ha de formalitzar dins dels 3 mesos 

següents al dia de la publicació en el BOE de la LRSAL (BOE núm. 212, de 

30.12.2013) i per tant, finalitzarà el propvinent 30.03.2014. 

 

En ésser necessari pel plantejament del conflicte de competències que el subscriguin 

un total de 1182 municipis (sobre una base de 8272) i una població de 7.794.401 

(sobre una base de 46.766.403), tot això segons dades de l’INE essent la última de 

xifra de població aprovada en referència 01.01.2013, ja s’entén que el plantejament 

s’ha de fer de manera consorciada entre molts municipis i això per connexió i 

conseqüència, una tramitació conjunta que en el cas de Catalunya es vehicula a través 

del Consell de Governs Locals de Catalunya. 

 

3.- Conclusions 

 

3.1.- L’esmentada tramitació conjunta comporta que la tramesa de certificació de 

l’acord municipal plenari s’hagi d’efectuar com a màxim el 14 de març propvinent i per 

tant, el tractament d’aquest punt o assumpte resulta evident que no es pot diferir fins el 

Ple ordinari del dia 17 de març provinent, però sí que esdevé possible la convocatòria i 

celebració d’un Ple extraordinari no més tard del 10 de març. 
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3.2.- Sembla autoritzat d’entendre que no concorren legalment raons d’urgència 

objectiva que obliguin a incloure de manera inajornable aquest punt en despatx 

d’urgència del Ple ordinari de febrer. 

 

 

SERVEIS JURÍDICS GENERALS 

17.02.2014 

 

 


