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Imprès sense adreça postal

Posicionament sobre l'EMD de l'Estartit
ERC s'oposa a la intenció de l'equip de govern (CIU-LEST-PP) de portar al
Ple l'aprovació inicial d'una entitat municipal descentralitzada.

ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES. ATLES DE LA
NOVARURALITAT. FUNDACIÓ DEL MÓN RURAL. 2009

a/ Ara més que mai, cal buscar fórmules per millorar la gestió, però mai per fer-la més complexa. Les
entitats municipals descentralitzades (EMD) són figures obsoletes, que van ser creades per a pobles de
muntanya i que generen conflictes amb els ajuntaments.

b/ No es compleixen les condicions que poden portar a la creació d'una entitat municipal i no hi concorren
les circumstàncies geogràfiques, històriques i econòmiques necessàries. ERC està per multiplicar, no per
dividir.

c/ Les EMD són ens que poden patir greus dèficits democràtics i que es gestionen amb un òrgan
unipersonal de caràcter executiu que rep la denominació de president. En cap cas el que necessita un
nucli turístic com l'Estartit.

d/ La seva creació comportarà una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi, a
Torroella, a l'Estartit i la pujada d'impostos.

e/ Torroella de Montgrí no es pot permetre crear nous nivells de l'administració municipal que impliquin
més personal, que burocratitzin la gestió i que la facin més cara.

f/ Aquesta és una qüestió que afecta a l'essència d'un
municipi mil·lenari. Per tant, necessita el consens de tots
els grups municipals i una explicació al conjunt de la
població. No pot ser una decisió precipitada.

g/ L'entitat municipal no pot ser mai fruit de la pressió, ni
el preu del pacte CIU-LEST-PP. No podem fomentar el
clientelisme, ni un nou caciquisme en mans d'una
minoria.

h/ Per ERC, tal com vam manifestar en la campanya
electoral, cal potenciar l'actual Consell Municipal de
l'Estartit, fomentar el treball coordinat amb
l'Ajuntament, augmentar la cartera de serveis que
ofereix i aprofundir en les possibilitats d'aquest ens
de proximitat que LEST, CIU i el PP han buidat de
contingut.
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Antecedents

SEGUEIX-NOS A
esquerra.cat/torroellamontgri
facebook.com/esquerra.torroellademontgri

1. Un cop desestimada la segregació pels tribunals, el Ple en sessió celebrada el 23 de març de 2002
(govern de UPM-ERC), va acordar la creació d'un ens descentralitzat, el Consell Municipal de l'Estartit,
que va ser un punt de consens municipal del que només han passat deu anys.

2. El Ple, en sessió celebrada el 12 d'abril de 2007 (govern de CIU-LEI), va decidir deixar l'acord d'iniciar
l'expedient de creació d'una entitat municipal descentralitzada a la voluntat del nou consistori que sorgís
de les properes eleccions municipals.

3. El 2010 (govern de ERC-UPM), després de diferents reunions de tots els grups municipals amb la
direcció general d'administració local i tècnics de la Conselleria de Governació, l'equip de govern va
decidir no iniciar l'expedient de creació d’una EMD pels dubtes raonables que aquesta qüestió va suscitar i
per centrar tots els esforços en la lluita contra la crisi econòmica.

4. El Ple, en sessió de 4 d'agost de 2011 (govern de CIU-LEST-PP), menys de dos mesos després de la
constitució del nou consistori, el nou govern municipal (CIU-LEST-PP) sense temps material d'estudiar la
qüestió, va aprovar l'inici de l'expedient per a la constitució de l'entitat municipal descentralitzada. En
aquell ple, ERC va demanar que aquest tema es tractés amb la mateixa responsabilitat que havien tingut
tots els alcaldes de la democràcia, independentment del seu color polític.

5. Un cop passats dos anys de mandat, i després de demanar-ho en diverses ocasions al Ple, l'equip de
govern no ha convocat els grup municipals, no ha presentat cap proposta, ni cap estudi, als regidors de
l'oposició i no ha creat la comissió d'estudi a la que es va comprometre l'alcalde a l'inici del mandat.

6. El passat 8 d'agost se'ns va convocar a una sessió informativa sobre l'EMD pel dijous 29 d'agost, només
una setmana abans del Ple. Després de demanar reiteradament tenir accés a la complexa documentació
d'un expedient d'aquestes característiques, no se'ns ha atès la petició i només serem informats el dia 29
d'agost per ordre expressa de l'alcalde.

7. Vistos aquests antecedents que denoten un menyspreu envers el Ple municipal, el tarannà poc
democràtic i la irresponsabilitat de l'equip de govern, Esquerra Republicana de Catalunya de Torroella de
Montgrí acorda el posicionament expressat.
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