Això ho podem fer? Possibilitats i límits
per al programa 2019

● CONSTITUCIÓ DE 1978

Estableixen el

● CARTA EUROPEA DE L’AUTONOMIA LOCAL DE 1985

RECONEIXEMENT i la GARANTIA

● ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA DE 2006

de l’AUTONOMIA LOCAL

El CONTINGUT de l’autonomia local ha de ser fixat per les lleis, a partir d’un NUCLI que ha de ser respectat:
-

Els ajuntaments no es poden suprimir
Els ajuntaments han de disposar d’un govern elegit de forma directa i democràtica
Els ajuntaments han de disposar d’un ÀMBIT COMPETENCIAL propi
Els ajuntaments han de disposar de suficiència financera per gestionar les competències pròpies.

Quin és l’entramat legal que fixa l’àmbit competencial de BARCELONA ?
El marc general
● La Llei de Bases de Règim Local (1985 )
● L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006)
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El marc propi
● La Carta Municipal de Barcelona (1998-2006)
(referència a les disposicions de blindatge de l’Estatut i la LRSAL)
Les clàusules d’obertura de marcs
● La clàusula de DELEGACIÓ COMPETENCIAL de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (1987)
● Les clàusules de COMPETÈNCIA GENERAL contingudes a la llei de Bases, a l’Estatut i a la Carta.

Llei de Bases de Règim Local (art. 25) + Estatut d’Autonomia de Catalunya (art. 84)
Estructuren les competències en sis paquets materials. No es tracta d’un sostre competencial sinó d’un àmbit competencial propi
SERVEIS URBANS BÀSICS
Manteniment de l’espai públic; enllumenat; clavegueram

MEDI AMBIENT
Qualitat de l’aire; cicle de l’aigua; gestió de residus urbans (per sobre de 5.000 hab.)

PREVENCIÓ I SEGURETAT
Protecció civil; prevenció d’incendis

BENESTAR SOCIAL
Serveis d’atenció a les persones; Educació infantil i activitats socioeducatives; esports;
serveis socials bàsics i acollida d’immigrants (per sobre de 20.000 hab.)

URBANISME I MOBILITAT
Urbanisme i ordenació del territori;
mobilitat i gestió del transport col.lectiu (per sobre de 50.000 hab. )

ECONOMIA
Promoció econòmica i foment de l’ocupació; activitats comercials i turístiques.
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Carta Municipal de Barcelona
1. Amplia l’àmbit competencial propi de Barcelona.
Planificació i coordinació de la seguretat ciutadana; polítiques de sòl; desenvolupament sostenible i energies; equipaments culturals;
societat de la informació; instruments de participació ciutadana…

2. Crea els Consorcis d’educació, serveis socials, habitatge i sanitat.
Les competències municipals i les de la Generalitat, en l’àmbit de Barcelona, es consorcien i es genera un espai de govern compartit.
Dues disposicions de blindatge:
a) Estatut (article 84). Es reconeix l’estatut jurídic propi de Barcelona, en funció del qual “l’ajuntament ha de participar en l’elaboració dels projectes
de llei que incideixin en el seu àmbit competencial específic”
b) LRSAL (addicional 5ª). Les disposicions de la llei “són d’aplicació a Barcelona, sens perjudici de les particularitats de la seva legislació específica”

Les clàusules d’obertura de marcs
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DELEGACIÓ COMPETENCIAL

La Generalitat “pot delegar competències en els ens locals i atribuir-los la gestió ordinària dels serveis propis de l’administració de la
Generalitat” (article 9.2 de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya)
COMPETÈNCIA GENERAL

“El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics
que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la ciutadania” (article 25.1 LBRL)
“En tot cas, l’ajuntament pot promoure TOT tipus d’activitats i prestar TOTS els serveis públics que afectin l’interès general de la ciutat i
que no estiguin expressament atribuits a altres administracions públiques. En aquest supòsit, l’ajuntament pot realitzar activitats
complementàries a les pròpies d’aquesta administració” (article 58.3 Carta Municipal de Barcelona)

En síntesi:
L’Ajuntament de Barcelona disposa d’un marc competencial potent, on la Carta Municipal juga el doble rol d’ampliació del marc propi i
de creació d’un marc compartit amb la Generalitat pel que fa a les grans polítiques de l’estat de benestar. Tot això, a més, se situa en el
context del principi de competència general propi del model municipal d’arrel comunitària.
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