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glament orgànic, les ordenances fiscals i
l’aprovació que posi fi a la tramitació
dels instruments de planejament general
d’àmbit municipal. És un requisit previ
que l’acord hagi estat debatut i no hagi
obtingut la majoria per a la aprovació.
La qüestió ha de figurar expressament
en el punt corresponent de l’ordre del
dia, i cal que es respecti el quòrum requerit per la LOREG en cada cas. La votació és sempre pel sistema nominal per
crida. Si en la qüestió no s’obtenen els
vots favorables a l’acord al qual es troba
vinculat, l’alcalde ha de cessar automàticament, tot i que quedarà en funcions
fins a l’elecció del proper. Aquesta s’ha
de fer en sessió plenària convocada automàticament per al desè dia hàbil, a les
12 hores, després de la votació de l’acord. L’apartat 4 de l’art. 197 bis preveu
limitacions a la facultat de l’alcalde de

presentar-se a la nova elecció, en funció
del nombre d’habitants.
Els alcaldes només poden presentar
una qüestió de confiança a l’any, amb
un màxim de dues per mandat i amb la
prohibició de plantejar-la el darrer any.
A més, els qui signin favorablement una
qüestió de confiança no poden proposar
una moció de censura fins passats sis
mesos des de la votació de la primera.
L’art. 201, apartat setè, també es modifica per preveure la possibilitat de moció de censura i qüestió de confiança
vinculada a supòsits quasi idèntics als ja
esmentats.
Finalment, l’art. 207 LOREG incorpora un apartat quart, que regula la
qüestió de confiança del president de la
Diputació.
Antoni Roig

Llei orgànica 9/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei orgànica 9/1983,
de 15 juliol, reguladora del dret de reunió (BOE núm. 96, de 22 d’abril).
Aquesta modificació de la Llei reguladora del dret de reunió s’ha adreçat a
possibilitar la participació de l’Administració local i de les comunitats autònomes en els procediments administratius
relacionats amb l’exercici del dret de
reunió i manifestació.
L’exercici del dret de reunió i manifestació comporta la possibilitat de plantejar alteracions de l’ordre públic que cal
tractar d’evitar. La complexitat actual de
la competència sobre l’ordre públic implica la participació en les decisions de
l’Administració local i de l’autonòmica.
En aquest sentit, l’acreditació dels problemes de circulació viària que sovint
crea l’exercici del dret i la determinació
del seu abast s’ha de dur a terme en concret i d’acord amb cada ciutat. Mirar de

resoldre en abstracte les col·lisions que
pot plantejar aquest exercici en el dret a
la lliure circulació sense una participació
de les administracions coneixedores dels
problemes pot resultar insuficient des
del punt de vista del principi democràtic i, a més, des d’un punt de vista pràctic és difícil de determinar quins són els
eixos essencials o principals d’una ciutat
o un problema general de circulació sense la participació de totes les administracions competents. Per tant, és necessària
una intercomunicació entre administracions, que s’ha articulat a través del nou
art. 9.2 de la Llei reguladora del dret de
reunió en la possibilitat que l’ajuntament afectat pel possible exercici
del dret de reunió i manifestació elabori
un informe sobre les possibles causes
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objectives que poden afectar l’exercici
del dret esmentat al municipi en concret. Aquesta intercomunicació entre
administracions pot facilitar l’establiment de criteris objectius que permetin
articular l’exercici del dret de reunió i
manifestació i el dret a la lliure circulació segons els problemes concrets que es
plantegen a cada ciutat.
L’articulació de mesures que millorin
la voluntat subjectiva del compliment de
la Llei reguladora del dret de reunió és
difícil, llevat que s’adoptin mesures coactives que en l’actualitat ja estableixen
els il·lícits penals i administratius. Tanmateix, és possible adoptar mesures de

control més efectives en la mesura que es
permeti l’entrada a l’Administració local
i autonòmica en els procediments administratius connectats amb l’exercici del
dret de reunió. D’aquesta manera s’aconseguiria una aproximació del control
al lloc de celebració de la reunió o manifestació. En aquest sentit, s’ha reconegut
a les comunitats autònomes amb competències per a la protecció de persones i
béns i per al manteniment de la seguretat
ciutadana la consideració d’autoritat governativa a l’efecte de la Llei reguladora
del dret de reunió.
J. C. G.

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (en endavant LOPROD), que substitueix la LORTAD de 1992
(BOE núm. 298, de 14 de desembre).
A) Àmbit d’aplicació
D’acord amb l’art. 2.1, la LOPROD
és aplicable a les dades de caràcter personal que figurin en fitxers automatitzats públics o privats, i a tot ús posterior, fins i tot no automatitzat de dades personals registrades en un suport
susceptible de tractament automatitzat. Els fitxers manuals, d’acord amb
la disposició addicional primera de
la LOPROD, hauran d’adequar-se a la
LOPROD en el termini de 12 anys des
del 24 d’octubre de 1995, i es permeten
des d’ara els drets d’accés, rectificació i
cancel·lació.
Queden expressament excepcionats,
en l’art. 2.2, tres supòsits:
a) Els fitxers mantiguts per persones
físques amb finalitats exclusivament
personals.
b) Arxius sotmesos a la normativa sobre protecció de matèries classificades.

c) Arxius establerts per a la investigació del terrorisme i de formes greus de
delinqüència organitzada. El responsable en comunicarà, això sí, l’existència,
característiques generals i finalitat a
l’Agència de Protecció de Dades. En
l’art. 2.3, es permet una regulació pròpia i especial en cinc casos.
B) Principis generals de la LOPROD
La LOPROD no condiciona realment la recollida de les dades al consentiment del seu titular. El que sí estableix
és un conjunt de facultats de control del
titular sobre els seus drets. D’igual manera, la LOPROD permet una gran llibertat quant a la creació de fitxers i recollida de dades. Es preveuen, això sí, un
seguit de responsabilitats per possibles
danys causats a l’afectat. En aquest sentit, hi ha un responsable del fitxer. Per
tant, la LOPROD s’ha situat en un punt

