AL SR ALCALDE-PRESIDENT EL IL·LM AJUNTAMENT DE ________

En ________ amb NIF ____ i domicili a efectes de notificacions en _______, com a
regidor del grup municipal Compromís per _____ i en base a l’art. 91.4 del Reglament
d’Organització i Funcionament de les entitats locals, vinc a presentar esta moció en base als
següents
FETS
El municipalisme és un element central de la gestió política del segle XXI. Ho és per
diferents motius.
Ho és per ser la representació política més propera a la ciutadania, les regidores i
regidors són els i les representants polítics que de més a prop constaten les necessitats
ciutadanes. Són els i les regidores dels pobles els que recullen de més a prop estes necessitats
i posteriorment poden avaluar de forma més eficient la posada en marxa de determinades
polítiques.
Ho és perquè els i les regidores es presenten a les eleccions amb un programa electoral
que l’elector té dret a votar per sufragi universal. A diferències de les Diputacions provincials o
altres institucions on la ciutadania no tria directament qui el representa ni el seu programa ni
objectius polítics. Sovint fins i tot esta proximitat provoca que s’haja prodigat la convicció que
“als pobles es trien més les persones que els partits”, sent fins al dia de hui el més proper que
tenim al nostre sistema electoral de les anomenades llistes obertes. Es fa difícil pensar en
càrrecs polítics amb més legitimitat democràtica que els i les representants dels nostres
Ajuntaments.
Ho és perquè els Ajuntaments són els primers que reben les crítiques de les persones,
assumeixen d’esta forma una responsabilitat directa tant de les seus polítiques com de les
d’institucions supramunicipals. Són la cara de moltes polítiques que sovint els vénen
imposades, i fins i tot ho fan en la majoria dels casos sense rebre cap salari o en molts casos
amb percepcions molt per sota de la responsabilitat que implica la seua tasca.
Amb tot, estes reflexions ens conviden a fer una ferma defensa de la gestió que els
representants polítiques duen a terme als seus pobles, i a exigir que els municipis compten
amb els recursos i autonomia suficient.
Esta darrera afirmació xoca frontalment amb la realitat imperant dels darrers 30 anys,
especialment a les comarques d’Alacant. En aquest temps hem constatat que la màxima
institució responsable d’ajudar els pobles en la seua tasca diària, la Diputació d’Alacant, s’ha
convertit en una institució que ha pretès en molts casos suplantar la legitimitat democràtica
dels municipis, en el sentit que ha condicionat en desmesura les línies d’inversió als municipis
sense comptar amb l’aval del vot per sufragi universal de la ciutadania.
No només en molt casos la Diputació d’Alacant ha perjudicat l’autonomia dels pobles,
sinó que s’han constatat casos en què la Diputació d’Alacant ha primat la inversió en uns

pobles en detriment d’altres sense justificacions objectives de prioritat, urgència i condicions
d’igualtat. El clientelisme i partidisme s’ha consolidat com a un eix precipitador d’inversió
alarmant.
Aquesta tendència ha perjudicat greument el joc democràtic als pobles, consolidant un
repartiment de recursos injust i en molts casos il·legals, com així consta en diferents
sentències. El fet que elements com el color polític d’un alcalde o l’afinitat envers els i les
diputades provincials puga condicionar els drets de la ciutadania són una de les principals
lacres democràtiques per als quasi dos milions d’alacantins i alacantines.
També representa un element en contra del bon ritme de l’economia, perquè potencia
processos poc transparents i perjudicials per a les empreses i la planificació dels pobles.
Per tot això aquest plenari acorda:

-

-

-

Instar a la Diputació d’Alacant que comence un procés de la inversió que arriba als
pobles a partir de criteris objectius que permeten que els pobles sàpiguen abans
d’elaborar el se pressupost anual la quantitat d’inversió que rebran de la Diputació.
Aquest procés ja s’ha dut a terme anteriorment per altres institucions, i de fet, ja es
duu a terme per a repartir part de los inversió financerament sostenible de la
Diputació d’Alacant
Instar a la Diputació d’Alacant a que el pla per repartir la inversió als pobles compte
amb paràmetres concrets i justos, usant com a exemple la proposta del Pla Objectiva,
presentada el mes d’octubre a Alacant i que este procés siga tingut en compte en la
negociació dels pressupostos 2017
Aquest Ajuntament es reverva el dret a exigir responsabilitats jurídiques en cas de
sentir-se perjudicat per un nou procés de repartiment clientelar de paràmetres poc
transparents i injustos.

