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L’Ajuntament de Torroella de Montgrí discrepa del pressupost
de l’EMD de l'Estartit pel 2022

El Ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat, aquest dijous, interposar un recurs contenciós
administratiu contra les disposicions que aproven el pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada
(EMD) de l’Estartit i el seu contingut, per a l’exercici del 2022. L’acord s’ha pres amb els vots a favor de
l’equip de govern (UPM i ERC) i l’abstenció de Junts, Compromís, la CUP i LEST, que estan a l’oposició.
La discrepància rau en el fet que en el pressupost de l'EMD aprovat per la Junta de Veïns de l’Estartit el 9
de febrer passat es contemplen uns ingressos provinents de l’Ajuntament que aproximadament són el
doble dels que el consistori té pressupostats. Per tant, sense aquest finançament és inviable que el
govern actual de l'EMD pugui executar aquests pressupostos de la forma que té prevista. Aquesta
discrepància de la quantitat de finançament que ha de rebre ha generat dos contenciosos previs que
l'EMD ha interposat contra l’Ajuntament. Aquestes accions qüestionen l’aplicació del Conveni des de la
creació de l’Entitat Municipal Descentralitzada el 2015.
Fins ara, tots els governs de l’Ajuntament i de l'EMD han interpretat sempre el Conveni i les
transferències de la mateixa manera. Les discrepàncies sorgeixen quan aquest any, des del govern de la
EMD, es considera que des del mateix origen de la Entitat Municipal Descentralitzada s’han fet malament
les coses. Tant el govern municipal com els serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament estan
convençuts que els diferents executius municipals i de l'EMD de tots aquests anys han complert la llei de
forma estricta.
Per això, els serveis jurídics municipals consideren que l’aprovació del pressupost de l'EMD pel 2022 es
pot despendre, inicialment, una alteració evident de les normes econòmiques i financeres que poden
afectar els interessos de l’Ajuntament. Destaquen l’incompliment de l’article 4.9.1.d) de la Memòria de
Constitució de l’EMD que diu: “El procediment per tal que l’EMD de l’Estartit pugui finançar les seves
despeses serà a través de la transferència dinerària que l’Ajuntament efectuarà a l’EMD per l’import que
consti al pressupost de despeses de l’Ajuntament (transferències corrents a l’EMD i transferències de
capital a l’EMD), que haurà de coincidir amb l’import del pressupost d’ingressos de la EMD
(transferències corrents de l’Ajuntament i transferències de capital de l’Ajuntament).”

El càlcul de les transferències que realitza a l’Ajuntament cap a l’EMD es fa d’acord amb les
determinacions acordades en el Conveni de constitució de la EMD l’any 2015, renovat el 2021, i queden
recollides en la memòria i l’informe extern que en el seu dia va realitzarla Xarxa Local de Municipis
Gironins (Xaloc), un organisme autònom depenent de la Diputació de Girona, creat per prestar serveis de
suport i assistència als ens locals. Atès el posicionament de l’actual govern de l'EMD, s’ha encarregat un
informe extern a la Diputació de Girona per tal que avaluï les determinacions de l’actual conveni
econòmic per aclarir aquestes discrepàncies entre les dues administracions.
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