ÀMBIT DE TREBALL NÚM. 3.- RELACIONS
INTERGOVERNAMENTALS

Barcelona, Desembre 2016

Qüestions per al debat en el marc de l’àmbit de treball número 3:
Relació entre Generalitat i governs locals
1. El sistema ordinari de relació entre la Generalitat i els ens locals ha de ser
el conveni?
2. Aquesta cooperació ha de ser voluntària o obligatòria en determinats
casos?
3. Cal establir paràmetres que permetin avaluar el grau de compliment de la
cooperació i l’assoliment dels objectius?
Pla d’inversions locals/Equilibri territorial
4. Cal regular un Pla director d’inversions locals a Catalunya, que asseguri a
tot el territori la prestació dels serveis bàsics sota el principi de l’equilibri
territorial?
5. En cas afirmatiu, quin paper han de tenir els ens supramunicipals en la
gestió d’aquest Pla director?
Assistència i cooperació local
6. Cal simplificar els registres d’informació, tendint a assolir el registre únic, la
informació del qual s’obtingui de forma automàtica?
7. Fa falta una nova planificació general d’assistència i cooperació als
governs locals, facilitant les eines i mitjans jurídics, tecnològics i formatius?
8. Qui i com garantim l’accés i la disponibilitat de tots els ens locals a aquests
eines?
9. Per tal d’assolir una regulació clara de les competències delegades, cal
distingir clarament entre competències pròpies i les competències distintes
a les pròpies i les delegades?
Delegació de competències
10. La delegació de competències ha de garantir l’apropament de la gestió
pública a la ciutadania, la millora de la eficàcia en la prestació de serveis i
la simplificació de les estructures administratives. Cal reforçar la
subsidiarietat i la proximitat dels serveis?
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11. L’acceptació de la delegació ha de ser obligatòria?
12. Quins paràmetres establim per determinar si una competència pot ser
delegada?
13. La delegació ha de ser per norma amb rang de llei?
14. Qui s’ha de fer càrrec de garantir el compliment i les possibles sancions de
l’exercici de les competències delegades?

Relació competències/finançament
15. Cal que la delegació reculli de manera obligatòria una memòria econòmica
que reculli els costos de la prestació dels serveis per part de l’administració
delegant i els de l’administració receptora?
16. Com s’ha de regular per tal de garantir que les delegacions vinguin
acompanyades del corresponent finançament?
17. Com es pot garantir la sostenibilitat financera de les delegacions amb el
pas dels temps o fruit de canvis sobrevinguts? El finançament ha de ser
revisable anualment.

Presència de la veu municipal al legislatiu
18. Cal desenvolupar i reforçar el Consell de Governs Locals de Catalunya, per
tal de garantir una participació efectiva en la tramitació parlamentària de les
iniciatives legislatives que afectin a les administracions locals?
19. El Consell de Governs Locals ha de poder bloquejar inicialment la
tramitació de lleis sectorials si s’entén que es produeixen delegacions de
competències que no s’ajusten als paràmetres fixats amb anterioritat?
20. Quins criteris s’han d’establir per garantir la representativitat i la
proporcionalitat territorial i demogràfica al Consell?
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