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❘ LLEIDA ❘ La Generalitat preserva-
rà les 63 pedanies que hi ha a
Catalunya, un 85% de les quals
a Lleida, en la nova llei de go-
verns locals, ja que considera
que formen part d’unmodel pro-
pi d’organització que atansa
l’Administració al ciutadà.
Aquesta garantia, confirmada
ahir per la conselleria de Gover-
nació, xoca amb la postura del
Govern central. L’última versió
de la seua llei de reforma local
preveu la desaparició de les pe-
danies que no justifiquin els seus
comptes en tres mesos (el text
anterior en preveia l’eliminació,
com va avançar SEGRE al juli-
ol).A Espanya hi ha 3.500 EMD;
a Catalunya, 63, i a Lleida, 54.
La vicepresidenta Joana Ortega
va incidir al Parlament que la
Generalitat defensarà les seues
competències sobre el règim lo-
cal.

La conselleria, que preveu en-
tregar a l’Executiu el projecte de
llei de governs locals abans de
l’estiu i iniciar-ne el tràmit par-
lamentari a finals d’any, va avan-
çar, no obstant, que serà “molt
difícil” crear noves EMD seguint
la lletra de la llei.

En canvi, eliminarà els plens
dels consells i revisarà totes les
entitats i consorcis, mancomu-
nitats i empreses públiques, ame-
naçades ara de desaparèixer si
són prescindibles o les seues fun-
cions estan duplicades, és a dir,
que altres administracions ja les
porten a terme.

A Lleida, segons dades de Go-
vernació, els onze consells co-
marcals (el d’Aran serà regulat
en una llei pròpia) participen o
tenen sota la seua titularitat fins
a 84 consorcis o grups de gestió.
Molts d’aquests es van crear per
gestionar ajudes europees i a
l’acabar-se es dissoldran. D’al-
tres són per a la gestió de resi-
dus (encara que l’Alt Urgell, per
exemple, en té dos al marge del
consell), per a turisme o patri-
moni cultural.A més, hi ha vuit
mancomunitats i set societats pú-
bliques: quatre al Segrià, una a
la Segarra, una a l’Urgell i una
altra més a l’Alt Urgell.

La Generalitat preservarà les pedanies
però revisarà els consorcis, 84 a Lleida
La llei de governs locals dificultarà la formació de noves EMD en el futur

La nova llei de governs locals de la Generalitat garanteix la continuïtat de les 54 pedanies de Lleida (un 85% de les

que hi ha a Catalunya), encara que serà molt difícil la creació de noves EMD. Aquesta postura xoca amb la del Govern

central, que amenaça amb el seu projecte de llei d’eliminar les pedanies si no presenten balanços en tres mesos.

COMPETÈNCIES PRÒPIES

L’Executiu català critica
l’espanyol, que planteja
sumprimir les EMD, per envair
les seues competències

Alt Urgell
❚ El consell participa en nou grups
o consorcis i en la societat Turisme
de la Seu. Té sota la seua tutela Ini-
ciatives Alt Urgell.

AltaRibagorça
❚ El consell participa en cinc con-
sorcis, bàsicament de residus i ro-
mànic i té un organisme depen-
dent, el Patronat Comarcal de Tu-
risme.

LesGarrigues
❚ El consell participa en dos con-
sorcis. La comarca té dos manco-
munitats (aigua i música).

LaNoguera
❚ Participa en sis consorcis (el del
Montsec està en extinció) i hi ha
tres mancomunitats.

Pallars Jussà
❚ Participa en nou consorcis o
grups de treball, alguns juntament
amb altres comarques, com els de
residus o de l’Observatori d’Àger.

Pallars Sobirà
❚ Té participació en vuit consorcis,
entre els quals el de l’Ecomuseu
de les Valls d’Àneu, el de Gerri de
la Sal o el de l’Escola Itinerant de
Música i Dansa.

Pla d’Urgell
❚ Participa en set consorcis i té dos
organismes dependents. Hi ha, a
més, dos mancomunitats comar-
cals.

Segarra
❚ Participa en cinc consorcis, entre
d’altres, el de gestió integral d’Ai-
gües de la Segarra. Alhora, del
consell en depenen Aigües de la
Segarra i el Grup d’Acció Local.

Segrià
❚ Participa en sis consorcis i en la
Mancomunitat de Proveïment
d’Aigua de Pinyana.

Solsonès
❚ Participa en un total de fins a
vuit consorcis i té quatre organis-
mes dependents.

Urgell
❚ Participa en cinc consorcis i una
societat pública i té dos organis-
mes dependents.

Val d’Aran
❚ El cas de la Val d’Aran queda al
marge d’aquesta part de la refor-
ma, ja que l’Administració aranesa
tindrà una regulació pròpia per
llei. El Conselh Generau té sis enti-
tats de gestió.

❘ LLEIDA ❘ Un estudi de la Funda-
ció Carles Pi i Sunyer d’Estudis
Autonòmics Locals conclou que
els ajuntaments són les úniques
administracions públiques ben
vistes pels ciutadans. Els resul-
tats d’un sondeig inclòs en
aquest estudi assenyalen que la
valoració dels ajuntaments per
part dels administrats va rebre
el 2011 una puntuació d’un
5,49 sobre 10. Aquesta nota

s’ha mantingut estable en els úl-
tims quatre anys. El període
analitzat va del 2007 al 2011
i la puntuació ha oscil·lat en
aquest temps entre un 5,44 i un
5,67 (el 2008).Al darrere dels
ajuntaments, cap altra adminis-
tració aprova la valoració dels
ciutadans.

La Generalitat se situa en se-
gon lloc, amb un 4,9 el 2011.
És la primera vegada en el ter-

mini que analitza el sondeig que
l’Executiu català suspèn; amb
tota probabilitat, per la políti-
ca de retallades associada a la
crisi.Així, el 2007 va rebre un
5,13 i l’any següent, un 5,49. El
2009 la puntuació va ser del
5,35 i el 2010, del 5,14, fins a
caure el 2011 per sota de l’apro-
vat.

Les diputacions, situades en
tercer lloc, van rebre el 2011 un

4,56. En aquest cas, ja havien
suspès dos anys abans. El Go-
vern central és el que rep pit-
jor puntuació, amb un 3,69 el
2011,molt per sota del 4,98 del
2009. En cap dels anys analit-
zats va superar el 5. La vicepre-
sidenta Ortega va utilitzar el re-
sultat d’aquest sondeig per de-
mostrar que elevar les compe-
tències de les diputacions no se-
rà més eficient.

Només els ajuntaments aproven l’examen ciutadà
Un estudi de la fundació Pi i Sunyer assenyala que són els més ben valorats
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❚ El projecte de llei de la Generalitat pretén reforçar els consells com a
ens gestors de serveismunicipals, encara que també els buidarà de con-
tingut polític al suprimir els plens i els consellers.

Consells o diputacions

❚ El ministeri d’Hisenda vol donarmés pes a les diputacions i que assu-
meixin els serveis dels municipis demenys de 20.000 habitants que si-
guinmassa costosos segons barems que dictarà.

❚ L’Executiu català garanteix la continuïtat de les 63 EMD de Catalunya
però en dificultarà la creació d’ara endavant. Les últimes a crear-se a Llei-

da han sigut el Talladell i Baldomar.

Entitats menors descentralitzades

❚ Inicialment, el projecte de Govern preveia suprimir les EMD. Ara con-
diciona la seua supervivència a la presentació dels seus comptes en tres
mesos i al fet que aprovin un examen econòmic.

❚ Els municipis de menys de 1.000 habi-
tants traspassaran competències als con-
sells en medi ambient, policia o serveis
socials.

Traspàs de competències a una administració superior

❚ Els ajuntaments hauran de traspassar
les competències en educació i sanitat a
les autonomies en cinc anys i els serveis
socials, en un.

❚El Govern inclou en la defini-
ció d’entitats locals les comar-
ques catalanes i lesmancomuni-
tats.

❚ La Generalitat fo-
mentarà la fusió volun-

tària de municipis i en
determinarà els requisits.

Fusió demunicipis
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