1758

D O G C 3563 – 29.1.2002

DISPOSICIONS

PRESID ÈNCIA
D E LA GENERA LITAT
LLEI
24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de
l’A lt Pirineu i A ran com a àrea funcional de planificació, m itjançant la m odificació de l’article
2 de la L lei 1/1995, per la qual s’aprova el Pla
territorial general de Catalunya.
E L PR E SID E NT
D E LA G E NE R A LITAT D E CATA LU NYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del
R ei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent
LLE I
Preàm bul
La Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya,
desenvolupa els objectius i els criteris establerts
per la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, per a elaborar-lo.
E ntre aquests objectius i criteris figura el de
fomentar una distribució equilibrada del creixement per a assolir nivells de renda adequats
en tot el territori i promoure un creixement
ordenat de les implantacions en el territori per
a incrementar l’eficàcia de les activitats econòmiques i aconseguir una millor qualitat de vida.
E l Pla territorial general, com diu la seva
exposició de motius, ha d’ésser l’instrument que
defineixi els objectius d’equilibri territorial i de
desenvolupament sostenible per a l’interès general de Catalunya i, a la vegada, ha d’ésser el
marc orientador de les accions que emprenguin
els poders públics per a crear les condicions
adequades per a atreure l’activitat econòmica
als espais territorials idonis i aconseguir que els
ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de
qualitat de vida semblants independentment de
l’àmbit territorial on visquin. E l Pla ha d’ésser
també l’instrument que defineixi els objectius
per a aconseguir el desenvolupament sostenible
de Catalunya, l’equilibri territorial i la preservació del medi ambient.
Les propostes i les determinacions del Pla
territorial general han d’afavorir la concreció i
l’especialització de les polítiques sectorials i
alhora han d’establir un marc general de referència i coordinació per a aquestes polítiques.
Aquestes directrius han d’ésser concretades pels
plans d’àmbit territorial menor.
Per a definir aquests àmbits, la legislació esmentada utilitza l’expressió: “unitat funcional
definida i composta de sistemes urbans de diferents comarques.” Des de la publicació de la Llei
1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el
Pla territorial general de Catalunya, i en el desenvolupament d’aquesta, i als efectes d’allò que
estableix l’article 12 de la Llei 23/1983, queden
delimitats sis àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials. Aquests àmbits són: àmbit Metropolità, àmbit de les Comarques G ironines,
àmbit del Camp de Tarragona, àmbit de les
Terres de l’Ebre, àmbit de Ponent i àmbit de les
Comarques Centrals.
Aquest és un aspecte transcendental de la Llei
per la qual s’aprova el Pla territorial general de
Catalunya, perquè els plans territorials parcials,

aplicats a cada àmbit de planificació, han de
marcar les directrius de desenvolupament en els
propers decennis de les diferents realitats territorials que conformen el país. També, mentre
no es legisli sobre la divisió de Catalunya en
regions, el G overn, a l’hora de planificar els
serveis, ha de tenir en compte subsidiàriament
aquests àmbits territorials funcionals definits per
la Llei.
E l fet que el Pla territorial general no tingui
en consideració l’àrea funcional de planificació
de l’A lt Pirineu i A ran, unes comarques enquadrades en les àrees de l’àmbit de Ponent i l’àmbit
de les Comarques Centrals, respecte a les quals
presenten diferències clares, crida l’atenció i
imposa la necessitat de fer un altre plantejament.
A questes comarques són: l’A lta R ibagorça,
l’A lt U rgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el
Pallars Sobirà i la Vall d’A ran, la qual té reconegut un ordenament administratiu propi per la
Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’A ran.
É s per aquest conjunt de motius que cal
modificar la Llei del Pla territorial general de
Catalunya en el sentit d’incorporar-hi una nova
àrea funcional de planificació com a àmbit
d’aplicació dels plans territorials parcials, que
és la de l’A lt Pirineu i A ran, que inclou les comarques de l’A lta R ibagorça, l’A lt U rgell, la
Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i
la Vall d’A ran.
A rticle únic
E s modifica l’article 2.2 de la Llei 1/1995, del
16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, que resta redactat de
la manera següent:
“2. Als efectes del que estableix l’article 12 de
la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, es fixen els següents àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials:
”a) Àmbit Metropolità: l’Alt Penedès, el Baix
Llobregat, el Barcelonès, el G arraf, el Maresme, el Vallès O ccidental i el Vallès O riental.
”b) Àmbit de les Comarques Gironines: l’Alt
Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’E stany, el R ipollès i la Selva.
”c) À mbit del Camp de Tarragona: l’A lt
Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
”d) À mbit de les Terres de l’E bre: el Baix
E bre, el Montsià, la R ibera d’E bre i la Terra
A lta.
”e) À mbit de Ponent: les G arrigues, la Noguera, el Pla d’U rgell, la Segarra, el Segrià i
l’U rgell.
”f) À mbit de les Comarques Centrals: l’A noia, el Bages, el Berguedà, O sona i el Solsonès.
”g) Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà,
el Pallars Sobirà i la Vall d’A ran.”

Segona
E ls preceptes d’aquesta Llei que exigeixen
despeses amb càrrec als pressupostos de la
Generalitat entren en vigor a l’inici de l’exercici
pressupostari del 2002.
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, 31 de desembre de 2001
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
(01.355.051)

LEI
24/2001, de 31 de desem e, de reconeishem ent de
l’A lt Pirineu e A ran com airau foncionau de
planificacion, m ejançant era m odificacion der
article 2 dera L ei 1/1995, pera quau s’apròve eth
Plan territoriau generau de Catalunya.
E TH PR E SID E NT
D E R A G E NE R A LITAT D E CATA LO NH A

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 33.2
der Estatut d’autonomia de Catalonha, promulgui era següenta
LE I
Pream bul
E ra Lei 1/1995, deth 16 de març, pera quau
s’apròve eth Plan territoriau generau de Catalunya,
desvolope es objectius e es critèris establidi pera
Lei 23/1983, deth 21 de noveme, de politica
territoriau, entà elaborà-lo.
Entre aguesti objectius i critèris figure eth de
fomentar ua distribucion equilibrada deth creishement entà arténher nivèus de renda adequats
en tot eth territòri e promòir un creishement
ordenat des implantacions en territòri entà incrementar era eficàcia des activitats economiques e arténher ua mielhor qualitat de vida.

D ISPO SICIO NS A D D ICIO NA LS

E th Plan territoriau, coma ditz era sua exposicion de motius, a d’èster er esturment que
definisque es objectius d’equilibri territoriau e
de desvolopament sostenible entar interès generau de Catalunya e, ath viatge, a d’èster eth
marc orientador des accions qu’emprenguen es
poders publics entà crear es condicions adequades entà atrèir era activitat economica enes espacis territoriaus idonèus e arténher qu’es ciutadans de Catalunya agen uns nivèus de qualitat
de vida semblanti independentament der encastre territoriau a on viuen. E th Plan a d’èster
tanben er instrument que definisque es objectius entà arténher eth desvolopament sostenible de Catalunya, er equilibri territoriau e era
preservacion deth miei ambient.

Prim era
E s faculten el G overn i el conseller de Política Territorial i O bres Públiques perquè dictin
les disposicions necessàries per al compliment
de les modificacions que, en aplicació del Pla territorial general de Catalunya, comporta l’aprovació d’aquesta Llei.

E s prepauses e es determinacions deth Plan
territoriau an d’afavorir era concrecion e era
especialitzacion des politiques sectoriaus e ath
viatge an d’establir un marc generau de referéncia e coordiancion entad aguestes politiques.
A guestes directritz an d’èster concretades pes
plans d’àmbit territoriau menor.
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D EPA RTA MENT
D E GOVERNA CIÓ
I RELA CIONS
INSTITU CIONA LS
E ntà definir aguesti àmbits, era legislacion
nomentada utilize era expression: «unitat foncionau definida e compausada de sistèmes urbans de desparières comarques». D es dera publicacion dera Lei 1/1995, deth 16 de març pera
quau s’apròve eth Plan territoriau generau de
Catalunya, e en desvolopament d’aguesta, e as
efèctes d’aquerò qu’establís er article 12 dera
Lei 23/1983, demoren delimitats sies ambits
d’aplicacion des plans territoriaus parciaus.
A guesti àmbits son: àmbit Metropolitan, àmbit des Comarques G ironines, àmbit deth
Camps de Tarragona, àmbit des Tèrres der
È bre, àmbit de Ponent e àmbit des Comarques
Centraus.
Aguest ei un aspècte transcendentau dera Lei
pera quau s’apròve eth Plan territoriau generau
de Catalunya, perqué es plans territoriaus parciaus, aplicats a cada ambit de planificacion, an
de mercar es directritz de desvolopament enes
pròplèus decades des desparières realitats territoriaus que conformen eth país. Tanben, en tot
que non se legisle sus era division de Catalunya
en regions, eth G ovèrn, ara ora de planificar es
servicis, a de tier en compde subsidiàriament
aguesti àmbits territoriaus foncionaus definits
pera Lei.
E th hèt qu’eth Plan territoriau generau non
age en consideracion er airau foncionau de planificacion der Alt Pirineu e Aran, ues comarques
emmarcades enes airaus der àmbit de Ponent e
er àmbit des Comarques Centraus, respècte as
quaus presenten diferències clares, cride era
atencion e impause eth besonh de hèr un aute
plantejament.
Aguestes comarques son: era Alta Ribagorça,
er A lt U rgell, era Cerdanya, eth Pallars Jussà,
eth Pallars Sobirà e era Val d’A ran, era quau a
reconeishut un ordenament administratiu pròpri
pera Lei 16/1990, deth 13 de junhsèga, sus eth
regim especiau dera Val d’A ran.
E i per tot aguest conjunt de motius que cau
modificar era Lei deth Plan territoriau generau
de Catalunya en sentit d’incorporà-i un nau airau foncionau de planificacion coma àmbit
d’aplicacion des plans territoriaus parciaus, qu’ei
era der Alt Pirineu e Aran, qu’includís es comarques dera A lta R ibagorça, er A lt U rgell, era
Cerdanya, eth Pallars Jussà, eth Pallars Sobirà
e era Val d’A ran.
A rticle unic
Se modifique er article 2.2 dera Lei 1/1995,
deth 16 de març, pera quau s’apròve eth Plan
territoriau generau de Catalunya, que demore
redigit dera manèra següenta:
“2. A s efèctes de çò qu’establís er article 12
dera Lei 23/1983, deth 21 de noveme, de politica territoriau, se fixen es següenti àmbits d’aplicacion des plans territoriaus parciaus:
”a) À mbit Metropolitan: er A lt Penedès, eth
Baix Llobregat, eth Barcelonès, eth Garraf, eth
Maresme, eth Vallès O ccidental e eth Vallès
O riental.
”b) À mbit des Comarques G ironines: er A lt
Empordà, eth Baix Empordà, era Garrotxa, eth
G ironès, eth Pla de l’E stany, eth R ipollès e era
Selva.
”c) À mbit deth Camp de Tarragona: er A lt
Camp, eth Baix Camp, eth Baix Penedès, era
Conca de Barberà, eth Priorat, e eth Tarragonès.

”d) À mbit des Tèrres der È bre: eth Baix
E bre, eth Montsià, era R ibera d’E bre e era
Terra A lta.
”e) À mbit de Ponent: es G arrigues, era Noguera, eth Pla d’U rgell, era Segarra, eth Segrià
e er U rgell.
”f) À mbit des Comarques Centraus: era
A noia, eth Bages, eth Berguedà, O sona e eth
Solsonès.
”g) À mbit der A lt Pirineu e A ran: era A lta
R ibagorça, er A lt U rgell, era Cerdanya, eth
Pallars Jussà, eth Pallars Sobirà e era Val
d’A ran.”
D ISPO SICIO NS A D ICIO NA U S
Prum èra
Se faculten ath G ovèrn e ath conselhèr de
Politica Territoriau e Òbres Publiques entà que
dicten es disposicions de besonh entath compliment des modificacions que, en aplicacion deth
Plan territoriau generau de Catalunya, compòrte
era aprobacion d’aguesta Lei.
D usau
E s precèptes d’aguesta Lei qu’exigissen despenes damb cargue as pressupòsti dera G eneralitat entren en vigor ath començament der
exercici pressupostari deth 2002.
Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus
sigue d’aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn
compliment e qu’es tribunaus e es autoritats as
quaus pertòque la hèsquen complir.
Palai dera G eneralitat, 31 de deseme de 2001
J O R D I P U JO L
President dera G eneralitat de Catalonha
(01.355.051)

*

RESOLU CIÓ
G R I/92/2002, de 23 de gener, per la qual s’autoritza la dissolució de l’agrupació constituïda pels
m unicipis de Pallejà i del Papiol per al m antenim ent en com ú del lloc de treball d’intervenció.
D ’acord amb el que estableix l’article 3 del
Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter
estatal, les comunitats autònomes, d’ofici o a instància de les corporacions locals interessades, i
amb l’informe previ de la Diputació provincial
de l’ens supramunicipal corresponent, són competents per acordar la constitució i la dissolució
d’agrupacions d’entitats locals per al manteniment en comú dels llocs de treball d’intervenció.
E ls ajuntaments de Pallejà i del Papiol, en
data 29 de novembre de 2001, han sol·licitat al
D epartament de G overnació i R elacions Institucionals que acordi la dissolució de l’agrupació constituïda per al manteniment en comú del
lloc de treball d’intervenció.
La D irecció G eneral d’A dministració Local
ha emès un informe en el qual es fa constar que
es donen les circumstàncies objectives per a la
dissolució de l’agrupació esmentada.
A ixí mateix, i d’acord amb el que estableix
l’esmentat article 3 del R eial decret 1732/1994,
s’han sol·licitat informes a la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Baix Llobregat,
que han emès informe favorable.
A tès que els ajuntaments de Pallejà i del
Papiol han acordat la dissolució de l’agrupació
d’acord amb el que disposa l’article 112.3.d) de
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya;
D ’acord amb el que estableixen els articles
107 a 109 del R eglament de demarcació territorial i població dels ens locals i l’article 3 del
R eial decret 1732/1994, pel que fa al procediment i a la competència per a la constitució i
dissolució d’agrupacions de municipis,
R E SO LC:
A utoritzar la dissolució de l’agrupació constituïda pels ajuntaments de Pallejà i del Papiol
per al manteniment en comú del lloc de treball
d’intervenció.
Contra aquesta R esolució, que exhaureix la
via administrativa, els interessats poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la consellera de G overnació i R elacions Institucionals, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació o publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa A dministrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la seva notificació o publicació.
Barcelona, 23 de gener de 2002
N Ú R IA D E G ISPE RT I C ATA LÀ
Consellera de G overnació
i R elacions Institucionals
(02.015.043)
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