
2. El govern i l’administració municipals corresponen a l’ajuntament,
format per l’alcalde o alcaldessa i els regidors. S’han d’establir per llei
els requisits que s’han de complir per a l’aplicació del règim de consell
obert.

3. Aquest Estatut garanteix al municipi l’autonomia per a l’exercici de
les competències que té encomanades i la defensa dels interessos pro-
pis de la col·lectivitat que representa.

4. Els actes i els acords adoptats pels municipis no poden ésser objecte
de control d’oportunitat per cap altra administració.

5. Correspon a la Generalitat el control de l’adequació a l’ordenament
jurídic dels actes i els acords adoptats pels municipis i, si escau, la im-
pugnació corresponent davant la jurisdicció contenciosa administrati-
va, sens perjudici de les accions que l’Estat pugui emprendre en de-
fensa de les seves competències.

6. Els regidors són elegits pels veïns dels municipis per mitjà de sufra-
gi universal, igual, lliure, directe i secret.

7. Les concentracions de població que dins d’un municipi formin
nuclis separats es poden constituir en entitats municipals descentralit-
zades. La llei els ha de garantir la descentralització i la capacitat sufi-
cients per a portar a terme les activitats i prestar els serveis de llur com-
petència.

article 87. Principis d’organització i funcionament i potestat
normativa

1. Els municipis disposen de plena capacitat d’autoorganització dins el
marc de les disposicions generals establertes per llei en matèria d’or-
ganització i funcionament municipal.

2. Els municipis tenen dret a associar-se amb altres i a cooperar entre
ells i amb altres ens públics per a exercir llurs competències, i també
per a complir tasques d’interès comú. A aquests efectes, tenen capaci-
tat per a establir convenis i crear mancomunitats, consorcis i associa-
cions i participar-hi, i també adoptar altres formes d’actuació conjun-
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l) La regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunica-
cions i prestació de serveis de telecomunicacions.

m)La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels
serveis socials públics d’assistència primària i foment de les políti-
ques d’acolliment dels immigrants.

n) La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es
porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya. 

3. La distribució de les responsabilitats administratives en les matèries
a què fa referència l’apartat 2 entre les diverses administracions locals
ha de tenir en compte llur capacitat de gestió i es regeix per les lleis
aprovades pel Parlament, pel principi de subsidiarietat, d’acord amb el
que estableix la Carta europea de l’autonomia local, pel principi de di-
ferenciació, d’acord amb les característiques que presenta la realitat
municipal, i pel principi de suficiència financera.

4. La Generalitat ha de determinar i fixar els mecanismes per al finan-
çament dels nous serveis derivats de l’ampliació de l’espai competen-
cial dels governs locals.

article 85. El Consell de Governs Locals

El Consell de Governs Locals és l’òrgan de representació de munici-
pis i vegueries en les institucions de la Generalitat. El Consell ha d’és-
ser escoltat en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives
que afecten de manera específica les administracions locals i en la tra-
mitació 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.

secció segona

EL MUNICIPI

article 86. El municipi i l’autonomia municipal

1. El municipi és l’ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya
i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en els afers públics.
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