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Proposició de llei de canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels 
municipis de Biosca i Torà
202-00048/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 66072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 138.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent i 
sol·liciten que es tramiti pel procediment de lectura única: 

Proposició de llei de canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels 
municipis de Biosca i Torà

Exposició de motius

I
L’any 1774 es va crear la primera demarcació civil de Solsona, es tractava de 

l’ofici d’hipoteques, antecedent del registre de la propietat. Llavors com ara, les vi-
les de Torà i Biosca van ser adscrites a la demarcació de Solsona i no pas a la de 
Cervera. Les antigues jurisdiccions de l’Aguda, Cellers, Claret, Fontanet, Llanera i 
Vallferosa, que actualment formen part del municipi de Torà, i l’antiga jurisdicció 
de Lloberola, que actualment forma part del municipi de Biosca, també van ser ads-
crites a Solsona.

Des de 1834, amb la instauració definitiva dels districtes judicials, els municipis 
de Biosca i Torà pertanyen i sempre han pertangut a la demarcació del Jutjat de Sol-
sona, i no pas al de Cervera. Els Ajuntaments de Biosca i Torà no van voler canviar 
aquesta situació en la darrera modificació de la planta judicial (1988), tot i que, en 
general, els partits judicials van aproximar els seus límits a les actuals comarques.

El 1932, durant els treballs de la Ponència de la Divisió Territorial de Catalunya, 
també es va plantejar la hipòtesi d’unió de Biosca i Torà a Solsona. El 20 de juny de 
1932, en resposta al president de la Ponència, l’Ajuntament de Solsona afirmava que 
la comarca natural de Solsona comprenia tot el partit judicial i altres pobles com 
Montmajor i Cardona.

Es pot comprovar com l’adscripció dels municipis de Biosca i Torà al Solsonès o 
a la Segarra va ser objecte de discussió, fins l’últim moment, per la Ponència de la 
Generalitat. Així ho certifica la carta adreçada pel secretari administratiu de la Po-
nència, Artur Dasca i Sumpsi, al ponent manresà Antoni Esteve i Subirana, el 31 de 
desembre de 1932: «El Sr. Pau Vila em pregunta el perquè Biosca i Torà en els pro-
jectes anteriors anaven fora del Solsonès i ara en el definitiu i últimament aprovat hi 
van inclosos. Com sigui que jo no recordo el motiu pel qual es va fer aquest canvi us 
prego també que m’ho vulgueu contestar».

No obstant això, en el projecte definitiu de la Ponència, els municipis de Biosca i 
Torà van tornar a ser adscrits a la comarca de la Segarra, mentre que el municipi de 
Llanera va ser adscrit a la comarca del Solsonès. L’antic municipi de Llanera repre-
senta més del 80% de la superfície de l’actual terme municipal de Torà.

El 1936, la divisió comarcal i veguerial feta per la Ponència es va publicar i posar 
en vigor mitjançant decrets del Govern de la Generalitat, tot i que en la pràctica va 
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tenir poca aplicació degut a la Guerra Civil (1936-1939) i després van ser derogats 
per la normativa franquista que només reconeixia el partit judicial i la província 
com a ens supramunicipals.

L’any 1969, mitjançant el Decret 3297/1968, de 26 de desembre, es va produir la 
incorporació voluntària del municipi de Llanera al municipi de Torà.

El 1987, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’Or-
ganització Comarcal de Catalunya que recollia la mateixa divisió comarcal dels de-
crets de 1936, pel que els municipis de Biosca i Torà, que en aquell moment ja inclo-
ïa també el de Llanera, figuraven adscrits a la comarca de la Segarra. Aquesta Llei 
contemplava la consulta prèvia a tots els municipis de Catalunya.

El setembre de 1987, el plenaris de Biosca i Torà van acceptar la integració del 
seus municipis a la comarca de la Segarra. En el cas de Torà, el resultat de la votació 
fou de 5 vots a favor i 4 en contra i els regidors que van votar en contra van defensar 
la integració a la comarca del Solsonès.

El gener de 1988 es van constituir els Consells Comarcals de Catalunya i des de 
llavors el Consell Comarcal de la Segarra quasi sempre ha comptat amb un conse-
ller o consellera comarcal, en representació de cadascun dels municipis de Biosca i 
Torà, que habitualment també han format part de l’equip de govern comarcal.

No obstant això, durant tots aquests anys, els municipis de Biosca i Torà no s’han 
acabat d’integrar plenament a la comarca de la Segarra, com ho prova el fet de què 
encara avui bastants serveis públics els hi són prestats des de fora d’aquesta comarca.

II
Els municipis de Biosca i Torà mantenen la seva pertinença al partit judicial de 

Solsona, al Registre de la Propietat de Solsona i a l’Oficina de Gestió i Recaptació 
de Tributs Locals de Solsona. Els vots emesos pels electors de Biosca i Torà en les 
eleccions municipals contribueixen a l’elecció del diputat o diputada de la Diputació 
de Lleida que correspon al partit judicial de Solsona.

El municipi de Biosca forma part de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua 
del Solsonès que presta el servei d’aigua potable, en alta i baixa, a tot el municipi. 
Aquesta Mancomunitat també presta el servei d’aigua potable a diverses masies de 
la part nord del municipi de Torà des de 1985. La xarxa d’abastament d’aigua en alta 
del Consell Comarcal de la Segarra mai no ha arribat als municipis de Biosca i Torà.

Els municipis de Biosca i Torà formen part de l’Àrea Bàsica de Salut 088 Calaf 
amb Centre d’Assistència Primària (CAP) a Calaf i de la Regió Sanitària RS14 Ca-
talunya Central amb hospitals més propers a Igualada i Manresa. Les masies de la 
part nord del municipi de Torà formen part de l’Àrea Bàsica de Salut 236 Solsonès 
amb seu a Solsona i que també pertany a la Regió Sanitària RS14 Catalunya Central.

Els municipis de Biosca i Torà no han format mai part de l’Àrea Bàsica de Salut 
106 Cervera que pertany a la Regió Sanitària RS16 Lleida.

Els Ajuntaments de Biosca i Torà no han volgut formar part de l’Àrea Bàsica de 
Salut Guissona - La Segarra, creada recentment mitjançant l’Ordre SLT/131/2022, 
de 2 de juny, adscrita a la Regió Sanitària RS16 Lleida.

Per altra banda, els municipis de Biosca i Torà tenen reconeguda la seva condició 
de municipis de muntanya pel que les seves necessitats poden trobar millor acolli-
da en una comarca de muntanya com el Solsonès que a la Segarra que no gaudeix 
d’aquest reconeixement.

El patrimoni arqueològic, arquitectònic, natural i paisatgístic de la major part 
dels termes municipals de Biosca i Torà s’assembla més al de la comarca del Sol-
sonès que al de la Segarra. El poblament dispers en masies també és més propi del 
Solsonès que no pas de la Segarra.

El municipi de Biosca de la comarca de la Segarra presenta continuïtat territorial 
amb els municipis de Pinell de Solsonès i Llobera de la comarca del Solsonès. El 
municipi de Torà de la comarca de la Segarra presenta continuïtat territorial amb els 
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municipis de Llobera, Pinós i La Molsosa de la comarca del Solsonès. Els municipis 
de Biosca i Torà també presenten continuïtat territorial entre ells.

III
Desprès de 22 anys de vigència de l’organització comarcal de Catalunya, el 2 de 

febrer de 2010, el Govern de la Generalitat va aprovar el projecte de llei de vegueries 
de Catalunya i el va enviar al Parlament per a la seva tramitació.

Aquest projecte de llei establia que la comarca de la Segarra, en la seva totali-
tat, formaria part de la vegueria de Lleida i la comarca del Solsonès de la vegueria 
de la Catalunya Central i que aquesta vegada no hi hauria cap mena de consulta als 
municipis.

Una vegada analitzat el projecte de llei de vegueries, els Ajuntaments de Biosca 
i Torà si es quedaven a la comarca de la Segarra, després d’un termini transitori de 
4 anys, haurien de rebre tots els serveis públics de la vegueria de Lleida i haurien 
de renunciar a rebre’ls de la Catalunya Central, fet que van considerar perjudicial 
pels seus municipis, i van arribar a la conclusió que, per mantenir els serveis de la 
Catalunya Central, havien de deixar la Segarra i passar a formar part del Solsonès.

Amb la normativa de règim local i comarcal vigent en aquell moment, el canvi 
de comarca era perfectament possible i ajustat a dret, atesa la continuïtat territorial 
del municipi de Biosca amb els municipis de Pinell de Solsonès i Llobera, ambdós 
de la comarca del Solsonès, i atesa la continuïtat territorial del municipi de Torà 
amb els municipis de Llobera, Pinós i La Molsosa, tots tres de la comarca del Sol-
sonès. A més de l’existència de continuïtat territorial entre els municipis de Biosca 
i Torà.

Pel que el 5 de març de 2010, el ple de l’Ajuntament de Torà va acordar, per una-
nimitat de tots els seus membres, iniciar el procediment per al canvi d’adscripció 
comarcal atenent a l’article 7 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, amb l’ob-
jectiu de que el municipi de Torà deixés de formar part de la comarca de la Segarra 
(vegueria de Lleida) i passés a formar part de la comarca del Solsonès (vegueria de 
la Catalunya Central).

L’Ajuntament de Biosca, mitjançant acord plenari de 7 d’abril de 2010, aprovat 
per unanimitat de tots els seus membres, també va acordar iniciar el procediment de 
canvi d’adscripció comarcal del municipi de Biosca, per deixar de formar part de la 
comarca de la Segarra i ser adscrit a la comarca del Solsonès.

El 22 d’abril de 2010 el ple del Consell Comarcal del Solsonès va aprovar, per 
majoria absoluta i sense cap vot en contra, l’acceptació del canvi d’adscripció co-
marcal dels municipis de Torà i Biosca perquè passessin a ser adscrits a la comarca 
del Solsonès.

El 7 de maig de 2010 el ple de l’Ajuntament de Torà va aprovar, per unanimitat, 
la memòria dels motius que justifiquen el canvi d’adscripció del municipi de Torà 
a la comarca del Solsonès (vegueria de la Catalunya Central), redactada pel profes-
sor Jesús Burgueño del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de 
Lleida, en la que l’autor dóna plena legitimitat a la petició d’adscripció de Torà al 
Solsonès i, a més, concreta 50 raons que justifiquen el canvi de comarca.

El 9 de juny de 2010, el ple de l’Ajuntament de Biosca va aprovar per unanimitat 
la memòria dels motius que justifiquen el canvi d’adscripció del municipi de Biosca 
a la comarca del Solsonès (vegueria de la Catalunya Central).

El ple de l’Ajuntament de Biosca, en la seva sessió d’1 d’octubre de 2010, va apro-
var per unanimitat la pregunta de la consulta popular per via de referèndum d’àm-
bit municipal sobre l’adscripció del municipi de Biosca a la comarca del Solsonès.

El ple de l’Ajuntament de Torà, en la seva sessió de 4 de novembre de 2010, va 
aprovar per unanimitat la pregunta de la consulta popular per via de referèndum 
d’àmbit municipal sobre l’adscripció del municipi de Torà a la comarca del Solsonès.
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El 26 de setembre de 2010 entrà en vigor la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de ve-
gueries, que en l’apartat 2 de la seva Disposició Derogatòria Única es derogava l’ar-
ticle 7 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, i va ser substituït pel procediment previst en 
l’article 5 del mateix Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, el qual exigeix 
l’aprovació d’una llei pel Parlament de Catalunya perquè es produeixi un canvi en 
les demarcacions comarcals.

Aquesta circumstància va generar una controvèrsia jurídica, amb diversos infor-
mes jurídics contradictoris emesos per la Direcció General d’Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya que va derivar en la paralització del procediment 
endegat.

Aquest procediment fou reprès, a instància dels Ajuntaments de Torà i Biosca, 
i continuà amb l’emissió, en data 26 de maig de 2014, de l’informe favorable de la 
Comissió de Delimitació Territorial sobre el canvi d’adscripció comarcal dels muni-
cipis de Torà i Biosca per passar de la Segarra al Solsonès, aprovat per unanimitat.

El juliol de 2014, el Govern de la Generalitat va aprovar enviar al Govern de 
l’Estat les sol·licituds dels Ajuntaments de Torà i Biosca per sotmetre a consulta po-
pular el canvi d’adscripció comarcal d’aquests municipis.

El 19 de desembre de 2014, el Consell de Ministres va aprovar l’acord pel qual 
no s’autoritzava als Ajuntaments de Torà i Biosca a realitzar una consulta popular 
relativa a un canvi d’adscripció comarcal, i posava fi així al procediment endegat a 
l’empara de l’article 7 del Decret Legislatiu 4/2003, determinant que l’assumpte no 
era de competència municipal, tenint en compte que l’article 5 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya, exigeix l’aprovació d’una llei pel Parlament de Catalunya 
perquè es produeixi un canvi en les demarcacions comarcals.

IV
En no poder fer la consulta, durant el mes de març de 2015, a Torà es va endegar 

una recollida de signatures per sol·licitar que l’Ajuntament demanés al Parlament de 
Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorporés el municipi de Torà a la co-
marca del Solsonès. Aquesta proposta va recopilar 321 signatures de persones em-
padronades al municipi de Torà.

Paral·lelament es va endegar una recollida de signatures perquè el municipi de 
Torà continués formant part de la comarca de la Segarra, que va recopilar 23 signa-
tures de persones empadronades al municipi de Torà.

Fruit d’això el 28 de març de 2015, el ple de l’Ajuntament de Torà va aprovar «La 
proposta d’acord conjunta de tots els grups municipals per demanar al Parlament de 
Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorpori el municipi de Torà a la comar-
ca del Solsonès». Aquesta proposta fou aprovada per 8 vots a favor i 1 abstenció i es 
va trametre telemàticament el 31 de març de 2015 al Parlament de Catalunya amb 
registre d’entrada E/000497-2015.

També a Biosca, durant el mes de març de 2015, es va endegar per part dels veïns 
una recollida de signatures per sol·licitar a l’Ajuntament de Biosca que demanés al 
Parlament de Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorporés el municipi de 
Biosca a la comarca del Solsonès; es van recopilar 115 signatures de persones em-
padronades al municipi, del total de 181 persones empadronades majors de 18 anys, 
resultant ser un 63,5%.

Pel que el 31 de març de 2015, el ple de l’Ajuntament de Biosca va aprovar «La 
proposta d’acord conjunta de tots els grups municipals per demanar al Parlament de 
Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorpori el municipi de Biosca a la co-
marca del Solsonès».
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Durant tres anys (2015-2017), els alcaldes de Biosca i Torà van mantenir conver-
ses amb representants dels grups polítics majoritaris del Parlament de Catalunya per 
demanar l’aprovació de l’esmentada llei però no es va aconseguir.

Pel que una vegada iniciada la XII Legislatura del Parlament de Catalunya, sor-
gida de les eleccions de 21 de desembre de 2017, els Ajuntaments de Biosca i Torà 
van decidir tornar a demanar el mateix.

L’Ajuntament de Torà, en sessió plenària celebrada el 6 d’abril de 2018, va apro-
var per unanimitat dels assistents (8 vots a favor) «Tornar a demanar al Parlament 
de Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorpori el municipi de Torà a la 
comarca del Solsonès».

El certificat d’aquest acord de l’Ajuntament de Torà es va enviar al Parlament de 
Catalunya, mitjançant tramesa telemàtica, el dia 11 d’abril de 2018, amb número de 
registre d’entrada E/001118-2018.

L’Ajuntament de Biosca, reunit en sessió plenària el 4 de maig de 2018, va apro-
var per unanimitat dels membres presents «Tornar a demanar al Parlament de Cata-
lunya l’aprovació urgent d’una llei que incorpori el municipi de Biosca a la comarca 
del Solsonès».

El certificat d’aquest acord de l’Ajuntament de Biosca es va enviar al Parlament 
de Catalunya, mitjançant tramesa telemàtica, el dia 4 de maig de 2018.

El 13 de juny de 2018, mitjançant tramesa telemàtica, els alcaldes de Biosca i 
Torà van enviar, als portaveus de tots els grups i subgrups polítics de la Comissió 
d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, una carta conjunta en la que se’ls 
informava dels acords aprovats pels respectius plenaris municipals i també se’ls de-
manava poder-los-hi explicar personalment els motius que justifiquen aquest canvi 
de comarca.

Passats uns mesos i vist que cap dels grups parlamentaris havia presentat cap 
proposició de llei per fer efectiu el canvi de comarca, el 5 de febrer de 2019, els 
Ajuntaments de Biosca i Torà van convocar una roda de premsa per explicar públi-
cament els motius pels quals es vol aquest canvi i alhora demanar als mitjans in-
formatius que els ajudessin a obtenir resposta d’aquesta petició per part dels grups 
parlamentaris. 

La Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, en la seva sessió 
13 de 5 de juny de 2019, va aprovar la sol·licitud de compareixença dels alcaldes de 
Torà i Biosca davant aquesta comissió, tal i com es transcriu en el Diari de Sessions 
de la XII legislatura, tercer període, sèrie C i número 265.

Finalment, el 2 d’octubre de 2019, els alcaldes de Biosca i Torà van poder com-
parèixer davant la sessió 18 de la Comissió d’Afers Institucionals per explicar els 
motius pels quals es demana el canvi de comarca de la Segarra al Solsonès i també 
van respondre a les preguntes dels diputats i diputades presents. En acabar les expli-
cacions dels alcaldes, els portaveus de tots els grups parlamentaris que van interve-
nir es van mostrar favorables a atendre aquest canvi de comarca per via legislativa, 
tal i com consta en el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya de la XII legis-
latura, quart període, sèrie C i número 338.

V
L’article 151 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya diu que correspon a la Ge-

neralitat la competència exclusiva sobre organització territorial, que inclou en tot 
cas la determinació, la creació, la modificació i la supressió dels ens que configuren 
l’organització territorial de Catalunya.

L’article 83 del mateix Estatut estableix que Catalunya estructura la seva orga-
nització territorial bàsica en municipis i vegueries i que l’àmbit supramunicipal és 
constituït, en tot cas, per les comarques.
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L’article 90.1 descriu que la vegueria és l’àmbit territorial específic per a l’exerci-
ci del govern local intermunicipal de cooperació local i també és la divisió territorial 
adoptada per la Generalitat per a l’organització territorial dels seus serveis.

L’article 92 disposa que la comarca es configura com a ens local amb personali-
tat jurídica pròpia i és formada per municipis per a la gestió de competències i ser-
veis locals.

També l’Estatut, en el seu article 86.3, garanteix al municipi l’autonomia per a 
l’exercici de les competències que té encomanades i la defensa dels interessos propis 
de la col·lectivitat que representa.

Els Ajuntaments de Biosca i Torà demanen al Parlament de Catalunya l’apro-
vació urgent d’una llei que incorpori els seus municipis a la comarca del Solsonès, 
mitjançant els preceptius acords plenaris que donen compliment al que disposen 
els articles 123.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Rè-
gim Local, i els articles 52.2.b i 114.3.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(TRLMRLC).

La urgència està justificada perquè els Ajuntaments de Biosca i Torà ja porten 12 
anys demanant el canvi de comarca de la Segarra al Solsonès i perquè el 28 de maig 
de 2023 hi hauran eleccions municipals.

El terme municipal de Torà presenta continuïtat territorial amb tres municipis de 
la comarca del Solsonès: Llobera, Pinós i La Molsosa, pel que compleix el que dis-
posa l’article 84 del TRLMRLC.

El terme municipal de Biosca presenta continuïtat territorial amb dos municipis 
de la comarca del Solsonès: Pinell de Solsonès i Llobera, pel que compleix el que 
disposa l’article 84 del TRLMRLC.

La disposició final 4 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries va modificar 
l’article 5 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, establint que qualsevol modi-
ficació de les demarcacions comarcals s’ha de fer per llei, excepte quan es tracti de 
modificacions que afectin parts dels termes municipals i siguin conseqüència de la 
modificació dels límits dels corresponents termes municipals.

L’article 6.1.d del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, atorga al Parlament de 
Catalunya la iniciativa per a la modificació de les demarcacions comarcals.

El canvi de comarca de Biosca i Torà de la comarca de la Segarra a la comarca 
del Solsonès té com a conseqüència el canvi d’aquests municipis de la vegueria de 
Lleida a la vegueria de la Catalunya Central, pel que s’ha de tenir en compte el con-
tingut dels articles 4 i 5 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que establei-
xen que la creació, la modificació i la supressió de vegueries han d’ésser aprovades 
per llei del Parlament i que la iniciativa pot provenir dels diputats i dels grups parla-
mentaris, de conformitat amb el que estableix el Reglament del Parlament.

L’article 9 de la Llei de vegueries disposa que la comarca de la Segarra forma 
part de la vegueria de Lleida i la comarca del Solsonès forma part de la vegueria de 
la Catalunya Central.

L’article 2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, obliga a que cada muni-
cipi formi part íntegrament d’una sola comarca.

L’article 3 de la Llei de vegueries també obliga a que cada municipi formi part 
íntegrament d’una sola vegueria i, a més, que cada comarca ha de formar part ínte-
grament d’una sola vegueria.
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Proposició de llei de canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels 
municipis de Biosca i Torà

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és el canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels muni-

cipis de Biosca i Torà

Article 2. Canvi d’adscripció comarcal
1. El municipi de Biosca se segrega de la comarca de la Segarra i s’agrega a la 

comarca del Solsonès.
2. El municipi de Torà se segrega de la comarca de la Segarra i s’agrega a la co-

marca del Solsonès.

Article 3. Canvi d’adscripció veguerial
1. El municipi de Biosca, com a conseqüència del canvi de comarca de la Segarra 

al Solsonès, passa a formar part de la vegueria de la Catalunya Central.
2. El municipi de Torà, com a conseqüència del canvi de comarca de la Segarra 

al Solsonès, passa a formar part de la vegueria de la Catalunya Central.

Article 4. Modificacions comarcals
D’acord amb la nova adscripció comarcal dels municipis de Biosca i Torà, que-

den modificades les comarques de la Segarra i del Solsonès.

Article 5. Modificacions veguerials
Com a conseqüència de la nova adscripció comarcal dels municipis de Biosca i 

Torà, queden modificades les vegueries de Lleida i de la Catalunya Central.

Disposicions addicionals

Primera. Incorporació de Biosca i Torà al Solsonès
La incorporació dels municipis de Biosca i Torà a la comarca del Solsonès es farà 

efectiva després de la celebració de les eleccions municipals posteriors a l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei.

Segona. Divisió patrimonial
El Govern ha de fixar la distribució dels béns, els drets, les obligacions, els usos 

públics, els aprofitaments, les càrregues i el personal entre els consells comarcals 
de la Segarra i el Solsonès, amb audiència prèvia als consells comarcals afectats.

Tercera. Empleats públics
Els empleats públics del Consell Comarcal de la Segarra que siguin traspassats 

al Consell Comarcal del Solsonès s’integren com a personal propi d’aquest amb la 
mateixa vinculació.

Disposició transitòria

Única. Règim transitori dels consells comarcals de la Segarra i el 
Solsonès
Els consells comarcals de la Segarra i del Solsonès romanen inalterats fins a la 

celebració de les eleccions municipals posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera. Desplegament de la Llei
S’autoritza al Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries 

per a desplegar i aplicar aquesta Llei.
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Segona. Habilitació pressupostària
L’afectació econòmica que eventualment produeixi aquesta llei sobre els Pressu-

postos de la Generalitat, no tindrà efectes fins a l’entrada en vigor de la llei de pres-
supostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a la data 
d’aprovació d’aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la difusió en programes de ràdio i 
televisió de campanyes sobre persones desaparegudes
250-00643/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66150 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 05.07.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 66150)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 1

1. Que, en el marc del servei públic, els serveis informatius estudiïn de forma co-
ordinada amb els serveis de policia poder participar en la difusió de les campanyes 
policials i judicials sobre les persones desaparegudes.

Proposta de resolució sobre el projecte d’estabilització del litoral 
del Maresme
250-00715/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 65885 i 66103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució en relació a una fase del projecte d’estabilització 
del litoral al Maresme, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
La situació preocupant dels sistemes litorals, i concretament a el Masnou al Ma-

resme, és una evidència de la fragilitat del model d’usos actual d’aquests espais. 
Platges, ports, esculleres, dics, espigons, col·lectors sense control dels residus so-




