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La idea no esta mal, però no és operativa ni pràctica    Maria Dolores Miralles 
 
En el passat ple de novembre, en un dels punts de l’ordre del dia, va 
passar per la seua aprovació una moció del grup municipal Ciudadanos, 
on es proposava la creació d’una Mesa d’avaluació local dels projectes 
municipals finançats mitjançant fons europeus. En l’exposició de motius, 
coincidim que l’arribada de fons europeus,  alleugerà l’impacte econòmic 
provocada per la Covid -19, ja que el paquet de mesures preses per part 
de la Unió Europea és una gran oportunitat per tots nosaltres, perquè 
ens ajudaran a aconseguir una més ràpida recuperació econòmica 
malmesa a dia d’avui per la pandèmia que estem encara vivim. 
 
Però no coincidim en la proposta de resolució, on demanava crear una 
Mesa d’avaluació, en la que estiguen presents el govern municipal, 
oposició, agents socials, empresaris, en la qual es decidiran i es 
controlaran els projectes que es desenvoluparan en fons europeus.  
Nosaltres no recolzarem la moció per diverses raons. En primer lloc 
creiem que la idea no està mal, però no es gens operativa, perquè si dins 
del govern municipal  ja no es posen d’acord en quins projectes fer, com 
té que entrar tota la societat a decidir. En segon lloc  pensem que no és 
pràctica, perquè no explica de quina manera es decidirà el projecte o 
projectes a fer. Es a dir, es faran votacions? El projecte més votat és el 
que es farà? No desenvolupa en la moció com fer-ho. 
 
 Tampoc  contempla que dins de la Taula estiguen els tècnics municipals 
que a la fi són els que han de dir quin projecte o idea es finançable. Si es 
decideix un projecte que per alguna raó no es finançable? Llavors, torna 
a començar el procés no???  Si deixem l’elecció en mans dels agents 
socials, es pot  eternitzar en el temps, perquè les convocatòries tenen 
uns terminis, que en alguns casos de fons europeus, ja han començat i 
quan et presentes ja has de tindre enllestits els projectes que vols fer. 
 

Per tant, no hi ha temps material de constituir una mesa d’avaluació, que 
es reunisca i decidisca quins projectes presentar, perquè quan ix la 
convocatòria l’ajuntament té que tindre preparat ja els projectes. 
 
També  demanava que aquesta mesa d’avaluació vetllarà per a que no hi 
hagin irregularitats. Això ja es fa per part dels organismes que 
convoquen les ajudes i per part de la Secretària i la Intervenció 
municipal. Sembla, per com ho diu la moció, que l’ajuntament, fa el que 
vol i no es axí perquè el sistemes de fiscalització de cada inversió que es 
fa en fons europeus son molt rígids i ho controlen absolutament tot, per 
tant no cal cap mesa d’avaluació. 
 
En fi, que com a idea per a justificar Sr. Herrera que fa alguna cosa està 
bé, però mostra al meu parer un gran desconeixement de com funcionen 
les convocatòries  d’ajudes europees, ja que quan hi participes tens que 
tindre ja els projectes definits, i també un gran desconeixement del 
funcionament de l’administració. 
 
Des de el PVI pensem que la gestió li correspon a l’equip de govern, 
encara que si podríem demanar és que per exemple, mentre l’ajuntament 
solꞏlicite ajudes de fons europeus, doncs que existisca una comissió 
informativa que done comptes  de l’estat de tramitació. És a dir, que en la 
comissió d’EDUSI / Edificant, que a dia d’avui és una realitat en 
l’organigrama dels òrgans colꞏlegiats de l’ajuntament, també done 
compte de totes les ajudes europees importants que es solꞏliciten, ja que 
així l’oposició podrà fer la seua feina de control a l’equip de govern.  
 
Per concloure només dir que ens ratifiquen en el títol de l’escrit, la idea 
de la moció presentada no esta mal, però no és operativa ni pràctica 
        


