PONÈNCIA CONSTITUCIÓ CATALANA
Realitzada per Roger Granados i Albert Aragonès.

INTRODUCCIÓ

- Partim de la base que la Constitució realitzada per Reagrupament el 2010, en
els Títols I, Princiupi general, la sobirania, II, Els drets fonamentals, III, Els
deures dels ciutadans, i V, Modificació de la Constitució, estan molt ben fets,
encara que poden tenir lleugers retocs.
- Ens centrem en el que creiem que és més important que és l'apartat IV,
L'Organització de l'Estat.
- Al nostre parer el futur Estat català hauria de ser una República Federal
dividida en tres grups capdals: Els municipis, les vegueries, l'Estat central.

MUNICIPIS

- El municipi és l'organ de poder que el ciutadà té més a prop i, per tant, el que
hauria de satisfer més les seves necessitats, ja que creiem que la República
catalana ha de nèixer servint als ciutadans. Els municipis han de tenir la
capacitat de recaptar TOTS els impostos, tant a nivell estatal com a municipal
per així repercutir-los en el bé dels ciutadans, com ells hagin escollit fer-ho.
- També han de tenir la capacitat de poder legislar tributàriament, crear nous
impostos, aplicant el tipus de gravàmen que més els convingui, creant una
competència entre municipis per fer més atractiu el poder captar ciutadans o
empreses.
- També han de tenir capacitat de legislar pròpiament els temes que els afecta,
sense haver de dependre de gent forànea que desconeix el territori.
- Han de tenir la capacitat competencial en Ensenyament podent crear
assignatures pròpies adaptades a la realitat municipal i poder de cear o tancar
escoles.
- Han de tenir capacitat competencial en Sanitat. Distribuïnt com creguin
competent els hospitals i serveis mèdics i adaptar-los a les necessitats de la
població.

- Han de tenir capacitat en Urbanisme per decidir com volen crèixer o com
volen protegir el seu territori
- També han de tenir capacitat competencial en Agricultura per decidir els ajuts
o les matèries legislatives que més els convinguin
- En cas de tenir port els municipis han de tenir la capacitat de legislar els
impostos que creguin adient i de planificar el territori costaner que els hi
pertanyi de la manera que creguin convenient en benefici dels seus ciutadans.
- A nivell policial tindran la capacitat d'escollir la policia de servei estrictament
municipal.

VEGUERIES

- Aquestes serien les 7 que preveu la Llei d'Organització Veguerial de
Catalunya de desembre de 2009: Alt Pirineu i Aran, Barcelona, Camp de
Tarragona, Girona, Central, Lleida i Terres de l'Ebre.
- Les Vegueries les entenem com a òrgans supramunicipals, com a la unió dels
municipis per cobrir les necessitats que aquests no arribin. Per tant, encara que
siguin òrgans més grans, estarien supeditades sempre als municipis. Mai una
vegueria pot estar per sobre d'un municipi ni obligar a aquest a fer alguna cosa
que el municipi i els seus habitants hagin decidit a fer.
- Aquestes tindrian un Parlament i un President amb un Govern totalment
independent i amb tots els poders legislatius i executius. Els parlamentaris
estarien escollits pels ciutadans dels municipis depenent dels habitants de cada
municipi. El President seria escollit pel Parlament de la Vegueria.
- Les vegueries també tenen la competència en Ensenyament per distribuïr
Universitats dins del seu territori i així evitar la deslocalització actual en aquest
àmbit.
- Les vegueries tindran les competències sanitàries en l'aspecte de crear grans
hospitals amb tots els serveis pels ciutadans i amb la obligació que estiguin a
un màxim de 50 kms de distància de qualsevol municipi que els hi pertanyi.
- Les vegueries també tindrian les competències en l'àmbit de infraestructures,
en el sentit que serien les encarregades de totes aquelles infraestructures que
travessen tot el territori de la vegueria. Tant a nivell de carreteres, autovies com
trens.
- A nivell fluvial, serien les vegueries les que gestionarien aquests recursos,
entenent els rius que passin pel seu territori, embassaments, canals, etc.

ESTAT

- L'Estat ha de ser un Estat Federal format per un Parlament Federal amb els
representants de les vegueries escollits per la població, i amb un cap de
Govern, escollit per aquest Parlament i un President de la República, escollit
per la població.
- L'estat és la última baula de la cadena.
- Les seves competències seran la legislació de les lleis que afectin a tots els
ciutadans de l'Estat, entenent aquelles lleis que no hagin estat ja promulgades
tant pels Municipis com per les Vegueries.
- L'Estat
- Tindrà la competència en l'àmbit de la politica exterior. Amb el nomenament
dels representants/ambaixadors/cònsuls. Aquests han de tenir la carrera
diplomàtica obligatòriament.
- Tindrà la competència a nivell policial. Aquesta policia ha d'estar
implementada en tot el territori equitativament i han d'haver-hi comisaries a un
màxim de 50km de tot municipi.
- L'Estat també tindrà la competència en les infraestructures que atrevessen tot
el territori així com a nivell fluvial. Sempre supeditat a les vegueries.
- També tindrà la competència de defensa del territori.
- L'Estat també tindrà la competència de la legislació Civil, Penal i Mercantil. La
Mercantil a nivell general i ens termes que no afectin als municipis ja que
aquests també poden legislar en el seu propi interés. L'Estat només cobriria les
mancances que poguèssin haver-hi. Al igual que la legislació Laboral. L'Estat
només ha de cobrir forats.
- L'Estat es finançarà mitjançant les aportacions que transfereixin les vegueries
equitativament segons la renda que hagin aportat els ciutadans dels municipis
ja que els Municipis tenen les competències d'Hisenda.

SISTEMA JUDICIAL

- Cada Municipi tindrà un Jutjat de Pau on es podrà tractar temes civils i
d'instrucció.

- Cada Vegueria tindrà jutjats de primera i segona instància.
- L'Estat tindrà un Tribunal de Cassació, amb cassació civil i penal i de
conflictes constitucionals.

