Vista aéria d'Ullastret. La reforma de les Administracions a tot Europa tracta d'eliminar el minifundisme municipal.

L'organització supramunicipal
ció del legislador, tant de l'Administració Local, com de l'Administració Central, en la seva projecció a
mb motiu de l'aco- l'Administració periférica, pero que
llida que la Consti- ha comptat amb ben poc éxit a
tució espanyola dis- l'hora de la seva aplicació efectiva.
pensa a l'organització comarcal o su- Precedents histories
pramunicipal, com
a possibilitat administrativa interEls precedents de l'organització
media entre la provincia i el muni- comarcal, a nivell municipal, es trocipi, resulta d'interés efectuar una ben en els Projectes de Romero
visió deis seus precedents históri- Robledo, de 1884 i a la Llei de Baco-administratius, amb particular ses per a la Reforma municipal, de
referencia al seu desenvolupament 1891. Aquesta tendencia respon a
legislatiu a Catalunya.
la tradicional coincidencia d'asseL'existéncia de territoris homo- nyalar els desavantatges d'una orgenis per raons geográfiques, eco- ganització municipal, fraccionada
nómiques, históhques o merament en unitats administratives reduídes
administratives és una preocupa- i ineficaces, constant histórica que
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no ha estat abordada de forma realista fins avui, malgrat els intents
realitzats en aquest sentit.
El tractament de minifundisme
municipal o de l'espai comarcal ha
anat, a nivell doctrinal, bregant entre el dilema extinció-associació. El
moviment associatiu elimina, certament, la reacció localista del petit
municipi davant de la seva supressió. Pero la solució associativa, a
penes abordada a nivell del municipi rural i sense operativitat en les
altres dimensíons de la tipología
municipal, resta, al capdavall, abocada ala Iliurevoluntat deis municipis associats i manca de l'eficácia
institucional i de la permanencia
que cal exigir a la configurado de
l'espai comarcal, urbá i rústic.
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D'aquf, els intents vinculants
Albora, la f u n d ó de la Comunique, tant a nivell de l'acció de fo- tat Autónoma ha de ser la de s u ment de TAdministració de l'Estat port. Una divisió flexible de les c o m {Plans provincials d'obres i servéis; peténcies municipals i provincials
política agraria i de concentració podria fer factible una fusió deis
parcel.iária), com de la divisió o ámbits respectius en l'organitzaestructura de la propia Administra- ció comarcal.
ció periférica, han aparegut en el
Peí que fa a l'ámbit territorial de
període 1958-1968, principalment. Catalunya, el "Regional Planning"
Sota una altra óptica, la legisla- de 1932 constitueix l'únic assaig
d o del sol ha pretés configurar l'es- serios de planejament del conjunt
pai comarcal com a sistema en el del territori cátala fins ara. El seu
qual es projecta i s'ordena, territo- antecedent es troba en la preocurialment, una unitat organitzada i p a d o de la protecció de les riqueinfluent de vida local (article 32 -Llei ses naturals i de la preservado del
del Sol).
sistema de comunicacions. La déCom a superado, vinculant i li- cada deis anys 1920 és decisiva per
mitada a uns afectes, el Real Decret a la preparado del Regional Plan3046/77, de 6 d'octubre, en els dar- ning, que coincideix amb la Mancorers temps, estableix Tobligatorie- munitat Catalana.
tat d'agrupació forposa deis municipis amb població inferior a 5.000
habitants, per a la prestado deis
servéis públics considerats com essencials per la Llei, sempre que
estiguin mancats de recursos económics suficients, amb un máxim
de 10 Municipis (o de 15, en casos
excepcionals). L'aplicació práctica
d'aquesta agrupado ha estat ben
minsa.
Ara, la Constitució Espanyola,
aporta, albora, ais seus articles
141,3 i 152,3, el conducte per a un
nou intent de superar la divisió administrativa de municipis i províncies. És el moment de superar,
dones, les tendéncies iusnaturalistes que tant mal han produVt a l'Organització Municipal, amb el mite
de considerar el Municipi com a
ens natural, amb un contingut de
competéncies originarles i própies.
Ara, la Constitució Espanyola regula els Ens Locáis dintre de l"'Organització territorial de l'Estat" (Títol
VIII), i s'aconsegueix el fonament
de l'autonomia local en la Norma
Fonamental. Aquest mateix aspeóte instrumental és el que cal atribuir
a l"*Agrupació de Municipis" a qué
fa esment l'article 152 de la Constitució Espanyola.
En tot cas, la creació d'una A d ministrado Pública per a tota l'área
comarcal ha de servir, en l'ámbit
del municipi rural, per a desadministrativitzar el Municipi, que ha de
perviure básicament com a "estructura de participado i d'integració
ciutadana en la vida pública", i no
com a una equació perfecta Municipi-rural = Administració Pública \
A Vámbit urbá, en preces d'urbanltzacló, la situado s'assembla a
la propia de les árees metropolitanes, i cal facilitar estructures adients
al fet metropolita, per a la prestado
de servéis comuns a l'área.
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El Regional Planning respon a
una proposta ordenada del territori
i a una localització d'activitats productives i no productives. L'análisi
territorial es basa en una grafiació
del medi natural i de les activitats
humanes (minería, industria, transport, reserves arqueológiques, sanitat i agricultura, entre les mes
importants). Suposa en certa manera un rebuig de la industríalització de l'época, en crisi per la difícil
divisió internacional del treball ¡ un
cert retorn al camp. El seu altre
objectiu, la c r e a d o de la Catalunya
Ciutat, dins de la qual Barcelona no
fos mes que un barrí.
Objectiu diferent, en aquest ordre d'antecedents histories, constituí la "Divisió Territorial de Cata-

Sant Cristófol les Fonts. Les instáncies municipals insuficients s'han de
mantenir únicament com a insténcles de participado vernal.

LA DIVISIO TERRITORIAL
lunya", d e carácter administratiu,
els treballs de la qual s'emprenen el
1931, per encárrec de la Conselleria de Cultura, I s'acaben el 1933. Es
produeix un disseny de 9 vegueries
I 38 comarques.
La divisió, fou instituida per Decret d'agost de 1936, convalidat peí
Parlament l'any següent, 1937.
Aquesta divisió comarcal, adoptada per diversos órgans del moment revolucionar!, mal no tingué
una aplicado generalitzada. La d i visió ultrapassava els límits administratius i plantejava la resposta
d'una organització territorial catalana.

La comarcalització i el minifundisme municipal

l'informe Guixard "Vivre Ensamble", constitueix un assaig menys
éxitos. A Italia, la figura del " c o m presori", resulta discutida per les
comunitats de muntanya o pels organismes supramunicipals creats
per la Llei de reforma sanitaria. A
Bélgica de 2.400 passen a 600 M u nicipis, a la darrera década.
Cal teñir en compte, pero, l'efecte d'aquesta reforma de cirurgia, que afecta negativament a la
f u n d ó democratitzadora i de partic i p a d o veínal.
Tanmateix, creiem que no s'ha
de descartar la reforma municipal
inspirada en la revisió deis actuáis
termes municipals, com una eina o
mitjá instrumental i complementan
de la nova organització territorial,
que ha de perseguir objectius evidentment mes complexos.

La comarca es configura actualment com a una opció d'organització territorial que des de l'Estatut Caracterfstiques d e la c o m a r c a
d'Autonomia de Catalunya ha pas- e n la Llei d e Bases d e l R é g l m
sat miméticament a d'altres Esta- Local
tuts, com a l'andalús o al gallee.
Pero darrera de l'efecte mimétic
La Llei de Bases del Régim Loque podria explicar el fenomen de cal concep la comarcalització mes
la seva extensió, caldria veure-hi com una o p e r a d o d'agrupació de
també la seva connexió amb les municipis que com un ens local de
línies de reforma de les administra- nova creació. Per a tots, l'article 3
cions, portada a cap a tot Europa, de la Llei, qualilica la comarca com
tant amb tradició napoleónica, a entitat local no territorial, que
com anglosaxona.
agrupa diferents Municipis.
Aqüestes línies de reforma traEn aquest sentit, el Document
cten ¿'eliminar fonamentalment el de Treball elaborat peí Govern de la
minifundisme municipal, nascut a Generalitat de Catalunya, amb el
l'empara de la Revolució Francesa, peu forgat, peí carácter básic d'aque s'ha provat com a ineficag i poc quell precepto, de la comarca com
operatiu, com lia succeft en diver- a agrupació de municipis, es planses tendéncies europeas. La Revo- teia només de passada la possibililució Francesa posa un accent d o g - tat de reforma del minifundisme
mátic aclaparador en el monopoli municipal, consagrant en certa made les institucions municipals. El nera la p e r d u r a d o d'instáncies musigne de la Ilibertat va donar partida nicipals insuficients i absolutament
de naixement a 44.000 municipis a degradades que en tot cas hauhen
Franga, i influí en els constituents de mantenir-se únicament com a
que generen per a Espanya una instancias de participado veínal.
xifra de mes de 9.000 Municipis,
Cal teñir ben present que les
que eren els de fa 100 anys.
operacions de reforma municipal,
És ja des d'aquell moment, que malgrat la garantía institucional dela comarca, el nivell intermedi d'u- rivada del nivell constitucional, signa organització racional, es frustra, nifica que la institució municipal és
perqué no és contemplada per cau- protegida en el seu conjunt, pero
sa d'aquell aflorament municipal, no els subjectes singulars, els quals
mes que per l'obra provincialista poden ser suprimits individuald'un Xavier de Burgos, amb la im- ment.
plantado de la provincia.
El Document d'organització terAI fil de la Reforma del minifun- ritorial no tracta la solució al minidisme, a Alemanya, entre els anys fundisme municipal amb Taparlció
1965 i 1975 el nombre de municipis de l'espai comarcal, sino com una
ha passat de 24.000 a 10.800. A n - técnica de reforma general o parglaterra, a través de les propostes cial de l'organització territorial mude rinforme Reddiffe Maud, de nicipal, a adoptar per Decret del
1972, suprimeix diversos nivells de Consell Executiu, quan considerarAdministració Local, A Franpa, cions d'ordre geográfic, demográ-

fic, económic, o social ho demanen,
amb intervenció de la Comissió de
Delimitado Territorial, órgan d'estudi, consulta i proposta adscrit a la
Conselleria de Governació.
L'alternativa d'una comarca, com
agrupació de municipis, a l'ensems
que com a entitat local és una alternativa que, encara que no vagi caracteritzada per una especialitat de
fins, no produeix una reforma del
mapa municipal, respecte deis m u nicipis que no poden funcionar com
a administracions modernos, sense
perjudici de mantenir-los com a
instáncies de participado ciutadana.
El Document desvincula, en definitiva, la reforma del minifundisme municipal amb l'aparició de
l'ens comarcal. També en aquest
sentit, la Llei de Bases del Régim
Local, peí qual l'agrupació resulta
una alternativa bastant similar a la
tradicional de les mancomunitats
intermunicipals no és tan creadora
d'un Ens nou, no caracteritzat excessivament per fins generáis, com
d'una especialització de finalitats
diverses deis municipis components.
C o n s i d e r a d o d e Tadministració local e n el context constitucional deis estats d e base f e d e rativa o regional
A la República Federal Alemanya, les entitats locáis pertanyen a
l'estructura administrativa deis Lander. Han estat els parlaments deis
diferents estats els que han aprovat
la reforma de les respectives administracions locáis. Cert que la Fed e r a d o pot incidir per via de la
connexió, quan legisla en materia
de la seva competencia estatal, per
determinar sobre matéries de la
seva competencia l'execució de les
quals correspon a les Corporacions
Locáis.
En canvi, a Italia, la Constitució
regula tant la Regió com la provincia i el municipi, com ens territorials, a manera semblant a Espanya,
és a dir, gaudeixen de garantía
constitucional. Queda atribuida a la
regió, la competencia per regular
les circumscripcions municipals. I
l'Estat, sobre la provincia i la seva
modificado. La c r e a d o de la "Comunitat de Muntanya" a Italia, deriva de Llei estatal, a diferencia de
la creació del "comprensorio", ens
intermedi i funcional, figurat en els
Estatuts Ordinaris de la regió italiana.
Les disposicions constitucionals espanyoles (art. 152, de la
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Sant Salvador de Bianya. La nostra administrado municipal ós
essencialment ruralista, amb tots els saus inconvenients.

Constitució Espanyola, entre d'altres) fan assemblar mes ta nostra
regulado a la de la República Federal Alemanya, llevat del punt de
concordanga en qué la provincia té
garantía institucional, tant a Italia,
com a Espanya.
En realitat, ia garantía institucional de la provincia és de carácter
excepcional, perqué el constituent
ha volgut que siguí cada Comunitat
Autónoma la que determini l'organització general de les Entitats Locáis en el seu territori. Pero es troba
amb el límit insalvable, per avui, de
la provincia.
La Constitució Espanyola pretén que slgui cada comunitat autónoma la que estableixi l'estructura
de l'Administració Local en el seu
territori. Ates que la majoria de les
competéncles que exerceixen els
ens locáis ho son sobre matéries,
amb competéncies legislativos que
s'atribueixen a les comunitats autónomes, son aqüestes les que definirán i determinaran l'estructura
administrativa más idónia, en cada
moment, per garantir un nivell d'ef icácia i de participado.

rent. En el País Base, com a "territoris histories". En d'altres comunitats autónomos, com a suport per a
la gestió ordinaria deis seus servéis
{Est. Andalusia); o com a possibilitat de delegació (Est. Galicia); o
com a coordinado amb la Comunitat Autónoma (Est. Valencia); a Catalunya, com a estructura difuminada i de segon ordre, respecte a
altres Organitzacions territorials.
Al contrari, és general l'al.lusió a
altres entitats infra i supramunicipals. Abunden referéncies a la Comarca ais Estatuts de Catalunya,
Astúries, Aragó, Castella-La Manxa i Extremadura, precisant-se a
vegades que no implica la desaparició deis municipis que s'hi integrin. (Est. Galicia). Es a dir, els
Estatuts de les Comunitats Autónomos contemplen diversos models
del que es qualifica d"'Organització
Territorial" propia de cada comunitat. Per aixó, la legislació básica de
l'Estat, com ha confirmat la Llei 7/85,
no pot imposar un model únic d'Admlnistració Local. En aquest sentit,
com s'ha dlt, la FLEXIBILITAT ha de
presidir aquesta regulado, peí que
fa
a l'estructura deis ens locáis ^.
Aquesta varletat
organitzadora
es manifesta en els Estatuts d'Autonomia. Tots ells reconeixen el m u njcipj com a entitat básica de l'Administració Local a la Comunitat La possibilitatde les m a n c o m u Autónoma.
nitats intercomarcals
Quant a la provincia, l'altre ens
local, en unes comunitats autónoLes associacions municipals,
mos ha quedat integrada a la co- com a expressió Iliure del dret deis
munitat uniprovincial. També a les municipis a associar-se, es c o m Cañarles. En les altres, com a Enti templen en la Llei de Bases del
tat local, pero de manera molt dife- Régim Local, i passen l'aprovació
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deis Estatuts ais Ajuntaments interessats, sense mes trámit que l'informe, no vinculant, de la Diputado
Provincial. IVIalgrat aixó, la seva
constitució es troba en funció de la
legislació de les Comunitats Autónomos, i redueix en definitiva, la llibertat associativa deis Municipis.
El "Document" d'organització
Higa la relació entre el moviment
d'associació deis municipis, les
mancomunitats, amb la comarca,
en establir que no es podran constituir mancomunitats, a), quan el seu
objectiu no determini les obres o
servéis; b). quan afectin a servéis
gestionats per les Comarques o c).
quan siguin incompatibles amb el
Programa d'actuació comarcal,
sense perjudici de la possibilitat,
residuaH de constitució, que s'estableixin els corresponents acords o
convenís i la comarca ho informi
favorablement. Talla el pas, dones,
a la f o r m a d o de futuros mancomunitats.
No es pot dir que la Llei de
Bases del Régim Local es troba en
la linia, sostínguda peí Consell
d'Estat, de no permetre iniciatives
d'associació amb abast ampli, amb
f inalitats mes o menys genériques o
indeterminades. El limit de la garantía institucional que es podría
invocar per a aquesta afírmació, ha
de declinar davant d'un producte
associatiu, com és la mancomunitat
que és la que decideix que la millor
garantía per a la satisfacció
deis
interessos que té encomanada, és
la gestió associada i conjunta deis
servéis procedents,
mantenint-los
en Testera de radminístració municipal, i evitant-ne la seva translació
cap a d'altres organitzacions territorials superiors.
A tot aixó, s'hi hauria d'afegir la
possibilitat de gaudir d e subvencions o crédits especiáis o de participació de tributs de l'Estat o de les
Comunitats Autónomos, com a manifestado d'una actitud de promoció i foment de les iniciatives locáis d'associació.
En aquest sentit, l'assísténcía de
les Diputacions a aqüestes Entitats
abonaría una perspectiva d'assocíacionisme mur>icipal que podría
teñir cap a la consolidado d'institucions supramunícipals, de carácter
estable i permaneñt, amb vocacíó
múltiple i plurifuncional de gestió
de servéis.
La c o m b i n a d o adequada de la
técnica associativa municipal adaptada a les peculiaritats de les diverses árees geográfiques podría d o nar solució a la problemática de la
crisi del municipi. Cal recordar que
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en el procés laboríos de la divisió
comarcal catalana, l'opció Inicial
(1931-36), configurava com a simple demarcació o circumscripció
l'organització periférica de l'Administració Autonómica (Decrets del
Govern de la Generalitat de Catalunya de 27 d'agost i 23 de desembre de 1936). Tampoc les solucions híbrides deis Consells Comarcáis d e Muntanya (Llei 9 de
marp 1983) no configuren l'Entitat
que es crea com a ens gestor de
servéis municipals.
Potser el moment legislatiu actual haurá de recollir i propiciar, no
el paper universal, omnicomprensiu, de les competéncies municipals, atribuint-les a un Ens territorial intermedi, de carácter necessari com la comarca, sino com la
solució organitzativa de problemes
municipals d'incapacitat en la prest a d o de servéis i la necessitat de
gestió conjunta d'aquells que poden ser prestats a nivell supramuni-

cipal. Lligar, en definitiva el projecte comarcal, amb el problema
del minifundisme o inframunicipalisme i la seva superació mancomunada.
Hem de teñir present que la Llei
de Bases del Régim Local no imposa necessáriament el carácter
territorial de la comarca. El legislador autonómic és Iliure per excloure-la d'entre les entitats territorials
de les quals mira de garantir la seva
existencia i autonomía.
La nova Llei de Bases del Régim
Local configura la Comarca com a
ens local, pero no necessáriament
territorial, d'acord amb l'art. 3r.2.,
com s'ha dit. És más, la seva base
institucional és la de ser agrupado
de Municipis, la que tendeix a senyalar clarament una extracció m u nicipal, que es reflecteix també en
qué els seus órgans de govern han
de "ser representatius deis Ajuntaments que agrupen" (art. 42.3) i no
de la població.

La instancia de la Comarca,
com a producto d'una Llei d'Organització Territorial catalana, creiem
que comptá amb una oportunitat
constituent en el período 1977-80.
La coincidencia d e la Constitució,
de l'Estatut, l'elecció deis Ajuntaments democrátics i del Parlament
de Catalunya, son factors que podien haver emprés la creació d'una
nova organització territorial fortament comarcalitzada. Ara, la multiplicado de nivells administratius,
de representado política, pot c o n duir a una torre babélica, de confrontacions estériis, que pot desviar
ladivisió territorial de la política real
i de l'operativitat de cada día. El
mapa comarcal, essent bo, ha de
constituir un procés gradual que,
en tot cas, vagi unit a la necessária
reforma municipal. Comarcalització i reducció ponderada del nombre de municipis, son extrems
d'una mateixa realitat, és a dir, el
minifundisme municipal o el inframunicipalisme.
Per altra banda, la provincia
com a organització d'assisténcia i
c o o p e r a d o pot assumir i així ho ha
anat fent, molt partlcularment en
els últims anys (potser per causa
d'una Hisenda relativament sólida)
un paper d'ens". intermedi enfortidor
de rassociacionisme municipal. La
planificado,
per altra banda, ha
d'ocupar el lloc que mereix per a
fomentar el carácter participatiu i
associatiu deis ens locáis, amb f i gures ja anticipades com el Consell
d'Alta Muntanya (Llei 9 de marg
1983), q u e t o t i noessentunaentitat
territorial en sentit estricta, ni una
organització associativa per a la
gestió de servéis locáis, ha d'acabar amb una integrado progressiva
deis ens associatius municipals, de
la seva área, per tal d'integrar la
representado i la participado en el
procés planificador, amb la gestió i
la prestado deis servéis locáis, eliminant qualsevol dualitat que en
aixó s'hi pugui produir.

Aiuntament de Girona. La técnica associativa municipal podría donar
solució a la problemática de la crisi del Municipi.

La solució alternativa de rassociacionisme municipal, com a fórmula per a potenciar la c o o p e r a d o
intermunicipal, és una solució ben
viable per a la gestió de molts serveis i per a molts municipis. Aixó
sol, faria que resquema comarcal
no exigís una implantado de carácter necessari, generalitzat i uniformis ta arreu de Catalunya.
Els ens territorials previstos a
l'art. 5é. de l'Estatut de Catalunya,
no criden una necessária generalització unificada. Ni tampoc una Entitat de carácter necessáriament
político-administrativa, sino
de
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gestió de servéis. És cert que s'ha
dit que la mancomunítat constitueix
un comptement, mes que una alternativa a la comarcalització, pero no
cal descuidar l'efecte negatiu de la
proliferació de nivells administratius en una administrado autonómica que encara no ha resott la
seva propia organització periférica.
Una mancomunítat de vocació
múltiple, a semblanza deis sindicats franceses, susceptible d'afrontar aquells servéis de transcendencia supramunicipal, dotada de
notes de permanencia, evitant l'arbitrária separado, deis seus elements components, i una remodelació de les mancances de les mancomunitats actuáis, podriaresoldre
el problema de la crisi del municipi
i, a la vegada, constituir el punt de
partida d'una consolidado futura
de la comarca.
No falten veus, entre nosaltres i
en el pía doctrinal^, vers aquesta
posició, de configurar la comarca
com a un marc que sigui el resultat
de la c o o p e r a d o intermunicipal i un
inici d'un procés gradual, no instantani, de comarcalització territorial,

NOTES
1. Estructuras Locales y ordenación del
espacio. MORELL, pág. 102.
2. Las Comunidades Autónomas y la estructura de la Administración Local. SÁNCHEZ
MORÓN, Miguel. RAP 100-102, 1983.
3. "Perspectives d'organització supramunicipal" FONT LLOVET, Tomás "Autonomies"
núm. 1, págs. 49 i següents.
4. (La regionalización y Administración
municipal en España; Configuraciones y
recursos municipales en las Comunidades
Autónomas. CARRILLO BARROSO, Ernesto Javier, RDU núm. 88, mayo/junio 1984,
págs. 45 i siguientes).

de naturalesa político-administrativa. L'atac a la falta de representado
proporcional i demográfica deis órgans de govern de les comarques
ha estat immediata, malgrat alió
que preveu l'art. 42,3 de la Llei de
Bases de Rógim Local, que segueix
de manera respectuosa el "Document" de la Generalitat.
És cert que s'ha de matisar la
solució associativa o comarcalitzadora, en f u n d ó de les diverses c o n figuracions municipals. L'administració municipal espanyola es caractehtza per teñir un elevat nombre de municipis. És una administ r a d o essenciatment ruralista, amb
totes les notes d'un inframunicipalisme. Pero al seu costat, conviu un
altre tipus d'administració, la urbana, que adquireix de manera progressiva un pes social decisiu. Les
árees metropolitanes son les noves
realitats. Aixó comporta que determinades comunitats autónomos
comptin amb un predomini d'una
administrado ruralista, mentre que
a d'altres existeixi una proporció de
municipis urbans mes alta. Inframunicipalisme i árees metropolitanes impliquen sotucions diverses.
És evident, que en uns casos, la
política comarcalitzadora o associativa ha de permetre dotar de
major funcionalitat aquellos árees
de predomini d'una administracíó
municipal essencialment ruralista o
en qué el predomini de l'inframunicipalisme provoca la dispersió deis
recursos. A d'altres casos, l'actitud
haurá d'encaminar-se vers l'enfortiment de les própies institucions
municipals. Les solucions son infinites i, sobretot, han de ser flexibles, no universal i stes.

La competencia comarcal ha de teñir cura de la planificado i gestió
servéis que ultrapassin la capacitat deis municipis. A la fotografía,
Inaugurado d'un pont en el camí de Flgueres a Espolia durant la
Generalitat
republicana.
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No fem al.lusjó ací a l'estreta
correlació que existeix entre desint e g r a d o nacional, urbanització municipal acumulada en are es metropolitanes i distribució desigual deis
recursos municipals. Les regions
espanyoles mes desenvolupades
coincideixen amb les árees de major expansió deis municipis urbans
i de la p o b l a d o urbana, i impulsen a
la vegada, ets desequilibris regionals'*.

A m a n e r a d e resum
Una alternativa d'integrar progressivament l'associacionisme municipal amb la Institució comarcal,
portarla a l'exigéncia de les següents notes per a la solució de
base associativa:
a). La Comarca es constituiria
com a Entitat Local de naturalesa
institucional, de base municipal, i
resultarla de la voluntat associativa
deis municipis.
b). La seva competencia haurá
d'anar dirigida a la planificació i
gestió deis servéis municipals, de
transcendencia comarcal i/o que
ultrapassin la capacitat deis municipis. Ésadirp/t/r/Yt/nc/ona/. També
servirla de suport a competéncies
transferides o delegados de la Generalitat i de la Diputado.
c). En un primer moment, les
mancomunitats, podrien assumir
aquesta f u n d ó , sí se les dotes de
notes de permanencia i estabilitat,
amb mecanismos que evitessin la
seva eventual o arbitraria modificad o , una vegada constituida. La
constitució voluntaria de les mancomunitats seria estimulada per la
Generalitat, en el seu moment
constituent.
d). El Mapa comarcal així configurat no hauria d'imposar-se necessáriament a tot el territori cátala,
sino eventualment, i d'acord amb
les peculiarltats de l'estructura
municipal de cada área i del sistema d'assentament poblactonal.
e). La Hisenda de la Mancomunítat Comarcal hauria de preveure
fonamentalment la participado en
els Pressupostos de l'Estat i de la
Diputació, per evitar un augment de
la pressió fiscal del ciutadá.
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