PROPOSTA DE QÜESTIONARI SOBRE EL MODEL TERRITORIAL
A la jornada formativa d’aquest àmbit, va quedar clar, per part dels assistents que hi ha un
gran desconeixement sobre molts temes organitzatius i de les implicacions i conseqüències
d’estructurar un model territorial en base a Vegueries, Diputacions o Comarques. La ciutadania
no sap, o no té prou coneixements, per calibrar la importància i conseqüències de cada model i
per tant consideren que no es poden pronunciar sense un debat aclaridor que els permeti una
millor comprensió de les diferents alternatives.
Per tant, abans de promoure una solució o proposta específica sobre el model territorial i
organitzatiu de la Catalunya del futur, ens hem de preguntar el model de país que desitgem.
Serà en base de les respostes al model de país que es poden fer propostes concretes de
organització territorial. Així doncs ens hauríem de preguntar sobre el grau de centralització o
descentralització i la presa de decisions que ens agradaria tenir.

Proposta de Qüestionari:
T’agradaria que Catalunya fos un territori on el poder de decisió estigués altament concentrat
i centralitzat o per contra ens agradaria que fos altament descentralitzat.
Altament concentrat o centralitzat
Altament descentralitzat

Prefereixes un model basat en el principi de subsidiarietat pel qual les decisions s’han de
prendre al nivell competencial mes baix possible, o per contra un model general basat en el
principi de pensar globalment i actuar localment.
Principi de subsidiarietat
Pensar globalment i actuar localment

Sembla que hi ha força consens en que hi ha d’haver, com a mínim, dos nivells organitzatius, el
corresponent al mon local, bàsicament representat pels municipis, i el corresponent al mon
general, representat per la Generalitat. Hi ha més dubtes sobre si hi ha d’haver un nivell
entremig i, en cas de que hi hagi de ser, quins serien els criteris per tal de definir-lo.
Solament hi ha d’haver dos nivells: Municipal i General
Hi ha d’haver tres nivells: Municipal, General i un nivell entremig.

A Catalunya hi ha 947 municipis, dels quals 202 tenen menys de 250 habitants i no poden
donar tots els serveis que precisa la seva comunitat. Per altra banda hi ha municipis que tot i
tenir un nombre relativament alt d’habitants, el seu territori municipal és extremadament
petit, havent de desenvolupar la majoria d’activitats fora del seu terme municipal. Davant
d’aquesta situació:
Davant d’aquesta situació, creus que el mapa municipal de Catalunya s’hauria de
redimensionar per tal de optimitzar la seva organització?:
Si
No, ja està be com està.
En cas de que hagis considerat que s’ha de redimensionar, Quin creus que hauria de ser el
criteri o política de redefinició del panorama municipal?:
Fer un estudi de viabilitat econòmica i de serveis per part d’una
comissió tècnica nomenada per la Generalitat que després serà
validada en referèndum universal.

Fer un estudi de viabilitat econòmica i de serveis per part d’una
comissió tècnica nomenada per la Generalitat que després serà
sotmesa a debat i aprovació al Parlament de Catalunya.
La reorganització municipal solament pot ser decidida pels propis
municipis. Una imposició via decret, encara que sigui amb referèndum
universal previ, solament crearà tensions i greuges al territori. La
reorganització municipal es farà exclusivament a través de la creació
voluntària d’espais de solidaritat intermunicipal, per tal d’elaborar un
projecte en comú de desenvolupament i ordenació del territori que
permeti efectuar accions, amb la competència legal corresponent i que
comptin amb els ingressos dels impostos locals que es reparteixen
equitativament, per decidir sobre temes de desenvolupament
econòmic, medi ambient, habitatge, construcció i conservació de vies
públiques, equipaments culturals i esportius, ensenyament preescolar i
de primària, acció social, sanejament, etc

Si has triat que hi hauria d’haver una entitat organitzativa situada entre el Govern de la
Generalitat i els municipis, Creus que aquesta organització intermèdia hauria d’assumir totes o
la majoria de tasques i responsabilitats d’acord amb el principi de subsidiarietat?
Si, l’entitat intermèdia hauria d’assumir totes o la major part de les
responsabilitats i recursos per tal de oferir la majoria de serveis
competencials al seu territori. Així hauria de gestionar les funcions de
l’Administració de l’Estat o de la Generalitat, de l’Administració local,
de l’Administració de justícia, de la circumscripció electoral, de sanitat,
d’educació etc, tot gestionant la captació de recursos i finançament
necessaris.

No, les entitats d’organització intermèdia solament tindrien una funció
bàsicament administrativa i no tindria per què coincidir el seu àmbit
territorial amb la circumscripció electoral, l’administració de justícia o
els serveis de sanitat o educació que podrien tenir una altra
organització territorial en funció de les seves necessitats..

