Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Text Refós 2003)
Article 43. Drets i deures dels veïns
43.1 Són drets i deures dels veïns:
a) Ésser elector i elegible, d’acord amb el que disposa la legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal, d’acord amb el que disposen les lleis i els
reglaments propis del municipi i, si s’escau, quan els òrgans de govern i administració
municipal demanin la col·laboració amb caràcter voluntari.
c) Utilitzar, d’acord amb llur naturalesa, els serveis públics municipals i accedir als
aprofitaments comunals d’acord amb les normes aplicables.
d) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals establertes per llei, a
l’exercici de les competències municipals.
e) Ésser informat, amb petició raonada, i dirigir sol·licitud prèvia a l’administració
municipal, en relació amb tots els expedients i la documentació municipal, d’acord amb
el que estableixen l’article 105 de la Constitució, la legislació de règim local i els
reglaments de la corporació.
f) Sol·licitar la consulta popular en els termes establerts per la llei.
g) Exigir la prestació i, si s’escau, l’establiment del servei públic corresponent, quan
constitueixi competència municipal pròpia de caràcter obligatori.
h) Els altres drets i deures establerts per les lleis i, en el seu marc, pels reglaments de
la corporació.
43.2 Els estrangers domiciliats majors d’edat tenen els drets i els deures propis dels
veïns, llevat dels de caràcter polític. No obstant això, tenen dret a sufragi actiu en els
termes establerts per la legislació reguladora de les eleccions locals.
43.3 Els espanyols menors d’edat emancipats o judicialment habilitats tenen els
mateixos drets i deures que els veïns, a excepció dels de caràcter polític.
Article 44. Efectivitat i exigibilitat dels drets
44.1 Per a fer efectius els drets establerts per l’article 43 els titulars poden iniciar els
procediments administratius i jurisdiccionals que corresponen per llei, i també poden
demanar l’actuació del Síndic de Greuges.
44.2 Per a exigir la prestació o l’establiment dels serveis obligatoris, es poden formular,
en qualsevol cas, reclamacions contra l’aprovació inicial dels pressupostos, quan
aquests no consignin els crèdits necessaris a aquests efectes. Contra els actes que
resolguin definitivament la reclamació els interessats poden interposar recurs
contenciós administratiu. L’exercici d’aquest dret també es pot obtenir per l’aplicació de
l’article 151, mitjançant la presentació de la sol·licitud corresponent davant de
l’administració de la Generalitat, sempre que hi concorrin els requisits establerts
legalment.

Article 45. Drets i deures envers la comarca
Sens perjudici dels drets i els deures que corresponen als veïns i als estrangers
domiciliats envers del municipi, els correspon també, en relació amb la comarca
respectiva:
a) Participar en la gestió comarcal, d’acord amb el que estableixen les lleis i les
disposicions pròpies de la comarca.
b) Utilitzar, d’acord amb llur naturalesa, els serveis públics comarcals.
c) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment
establertes, a l’exercici de les competències comarcals.
d) Ésser informats per l’administració comarcal, mitjançant petició raonada, i dirigir a
aquesta sol·licituds en relació amb tots els expedients i la documentació comarcal,
d’acord amb el que estableixen l’article 105 de la Constitució, la legislació de règim
local i els reglaments propis de la comarca.
e) Exercir i complir els altres drets i deures establerts per les lleis.
f) Exigir la prestació i, si s’escau, l’establiment del servei públic corresponent, si es
tracta d’una competència comarcal pròpia de caràcter obligatori.
Article 48. Òrgans del municipi
48.1 L’organització municipal es regeix per les regles següents:
a) L’alcalde, els tinents d’alcalde i el ple existeixen a tots els ajuntaments.
b) Hi ha una comissió de govern als municipis amb una població de dret superior a
cinc mil habitants i en els de menys quan ho acorda el ple de l’ajuntament o ho
estableix el reglament orgànic d’aquest. En qualsevol cas, la comissió de govern és a
tots els municipis que siguin capital de comarca, amb independència del nombre
d’habitants.
c) La comissió especial de comptes existeix a tots els ajuntaments.
48.2 Poden complementar l’organització municipal:
a) Les comissions d’estudi, informe o consulta.
b) Els òrgans de participació ciutadana.
c) El síndic o síndica municipal de greuges, si ho acorda el ple per majoria
absoluta, a proposta d’un grup municipal.
d) El consell assessor urbanístic.
e) La junta local de seguretat.
f) Qualsevol altre òrgan establert pel municipi.

Article 59. Síndic o síndica municipal de greuges
59.1 Per a poder ésser elegit síndic o síndica municipal de greuges, s’han de complir
les condicions següents:
a) Ésser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.
b) Tenir la condició política de català, d’acord amb el que estableix l’article 6 de
l’estatut d’autonomia de Catalunya.
59.2 El síndic o síndica municipal de greuges és escollit pel ple de l’ajuntament per
una majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, en primera votació; si no
s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta.
Correspon a l’alcalde o alcaldessa de nomenar el síndic o síndica municipal de
greuges.
59.3 El càrrec de síndic o síndica municipal de greuges té una durada de cinc anys;
només pot cessar per renúncia expressa, per mort o per incapacitat sobrevinguda o
per condemna ferma per delicte dolós.
59.4 La funció de síndic o síndica municipal de greuges és defensar els drets
fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi, per la qual cosa pot
supervisar les activitats de l’administració municipal. El síndic o síndica municipal de
greuges exerceix la seva funció amb independència i objectivitat.

