ÀMBIT DE TREBALL NÚM. 1.- ORDENACIÓ TERRITORIAL I
SERVEIS A LES PERSONES

Barcelona, Desembre de 2016

Qüestions per al debat en el marc de l’àmbit de treball número 1:

Ordenació territorial i serveis a les persones
Temes:
Principis de subsidiarietat, autonomia local i proximitat

1. Cal plantejar un model d’administració local asimètric que sigui capaç de
d’adaptar l’estructura administrativa segons la dimensió i la situació
demogràfica i geogràfica de cada territori?

Municipi
2. S’ha de poder analitzar i plantejar la possibilitat de fusionar municipis?
3. En aquests casos, cal aplicar el principi de la voluntarietat ?
4. Cal posar límits i condicions a la creació de nous municipis? Quins?

Consells Comarcals/Vegueria
5. Amb quantes capes administratives ha d’estar dividit el govern local? Convé
disposar de tres o quatre nivells a tots els territoris de Catalunya (províncies,
comarques i municipis)? Es pot racionalitzar vegueria/comarca?
6. Cal posar límits i condicions a la creació de noves comarques? Quines?
7. Cal eliminar el pes polític de les comarques? Cal canviar el model
d’organització actual ( Consell d’Alcaldes i la gerència ), que permeti exercir
els serveis que els hi siguin delegats eficaçment?
8. Les vegueries han de prestar serveis directes a les persones, o només de
forma molt excepcional i s’han de focalitzar a donar suport als municipis i
comarques, i la prestació de serveis directes als ciutadans ha de ser
principalment dels municipis o les comarques?
9. Les Vegueries han d’assumir la funció de la descentralització del govern de la
Generalitat?
10. Les Vegueries han de mantenir el pes polític actual? Si ha de canviar de
quina manera?
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Àrees Metropolitanes
11. Quin és el rol que haurien d’assumir les àrees metropolitanes en el mapa
institucional local?

Especialització municipis
12. En quina mesura i com es podria incentivar l’especialització dels municipis
amb particularitats pròpies en funció de la seva geografia, el turisme, etc...?

EMD
13. Com hem d’ordenar l’existència de les Entitats Municipals Descentralitzades?
14. Com s’ha de regular la seva possible transformació en un municipi?

Competències municipals
15. El ventall competencial del món local ha d’incloure competències com la
sanitat i l’educació? Quines altres competències s’hauria de fixar com a
clarament locals?
16. Pel que fa a les competències i serveis a prestar, hi hauria d’haver un ampli
ventall general per a tots els municipis o, per contra, una mostra bàsica i en
funció d’una certa asimetria local anant aplicant aquests?
17. Les administracions comarcals o provincials/vegueria han de seguir prestant
aquelles competències que els petits municipis no poden donar? Ens quins
casos i a partir de quants habitants? Les competències han de ser sempre
cedides pel municipi o poden ser directament delegades al Consell Comarcal
o Vegueria per llei?
18. Cal donar la possibilitat de mancomunar serveis a banda de la pròpia
comarca/vegueria ?
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