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El conveni econòmic amb l'EMD és lesiu per a l'Ajuntament, segons l'interventor
L'interventor de l'Ajuntament adverteix que el nou conveni
econòmic entre Sant Cugat i Valldoreix és lesiu per al
consistori. En un informe al qual ha tingut accés Cugat.cat,
Francesc Carulla remarca que l'EMD és un ens ineficient i
insolidari amb la resta del municipi. El document acompanya
el debat del conveni aquesta tarda al ple municipal.

Per arribar a aquesta conclusió, l'interventor remarca que l'EMD no finança despeses municipals de tipus
voluntari o per sentència judicial, com el finançament de la Llei de Barris, l'aportació del 0'7% a la cooperació
internacional i les despeses de les expropiacions de les zones verdes, la majoria d'elles ubicades a Valldoreix.
El treball també denuncia que l'EMD participa 'automàticament i amb rapidesa' en tots els increments
d'ingressos dels impostos o subvencions i, per la seva banda, aporta a la despesa només les parts dels serveis
obligatoris i no altres que són de transcendència econòmica i/o social. En aquest sentit, l'interventor destaca
que l'EMD aporta a l'entorn del 2 o del 2'5% en la despesa ordinària municipal i, en canvi, obté, via ingressos,
prop d'un 5'5% o 6% dels ingressos ordinaris dels seus comptes.
L'informe afegeix que l'EMD és ineficient en no disposar d'economia d'escala en la prestació de serveis
públics, com el transport urbà i les escoles bressol. Com a exemples, el document explica que l'Ajuntament
aporta 400.000 dels 500.000 euros del cost del transport públic al territori i que el manteniment de les
activitats educatives obliga l'EMD a tenir una estructura administrativa quan el consistori ja en disposa d'una.
Tot i aquestes crítiques, l'informe avala la legalitat del nou conveni establert entre l'Ajuntament i l'EMD.
L'acord entre les dues administracions es debat aquest dilluns al ple.
L'interventor municipal és un funcionari que depèn de l'Administració de l'Estat espanyol i s'encarrega de
controlar i fiscalitzar des de dins la gestió econòmica i financera d'un Ajuntament.
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