MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC DE LA CUP AL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA SOBRE L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA

El passat 27 de juliol de 2010 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de vegueries, en base
al que contempla l'Estatut d'Autonomia de 2006, per tal d'establir una organització territorial
adequada a les necessitats del territori i simplificar l'administració per fer-la més propera a la
ciutadania.
En aquesta llei es contempla la substitució de les diputacions provincials pels consells de vegueria,
dotant-se així d'unes institucions pròpies, i especialment, adequant l'existència d'aquest tipus
d'institucions en el conjunt de l'estructura institucional pròpia del territori autonòmic: ajuntaments,
consells comarcals i Generalitat.
Tanmateix, l'execució d'aquesta llei va quedar en suspens, davant la necessitat que l'Estat
espanyol promulgui una llei orgànica que reconegui la capacitat de canviar la denominació i el
nombre d'òrgans de govern territorial. Tot i que la pròpia llei ja estableix el procés de transició
entre la dissolució de les diputacions provincials i la creació dels consells de vegueria, fins i tot,
establint la subrogació dels treballadores i treballadores que actualment desenvolupen la seva
tasca a les diputacions.
En paral·lel a aquesta problemàtica, l'activitat parlamentària ha continuat centrant-se en el
contingut d'aquesta llei, arran de la sol·licitud de desenes d'ajuntaments pel reconeixement de la
vegueria del Penedès. Tanmateix, el reconeixement d'aquesta vegueria continua encallada en
tràmits parlamentaris, i sembla que no és una prioritat per determinats grups parlamentaris.
Tenint en compte, el procés de transició nacional que està protagonitzant Catalunya, el debat
sobre quin model d'organització territorial haurem de dotar-nos per tal de construir un arquitectura
institucional pròpia que resolgui greuges històrics, i alhora, ens doti d'unes institucions més
racionals, eficients, eficaces i democràtiques, pren més rellevància que mai.
És per això, que des del Grup Polític de la CUP creiem que una institució com la Diputació, ha de
posicionar-se en aquest debat com a actor afectat en aquest procés de reformulació de
l'organització territorial de l'administració, i proposa l'adopció dels següents acords:
1.- Mostrar el suport de la Diputació de Girona al model d'organització territorial que desenvolupa
la Llei de Vegueries de Catalunya.
2.- Emplaçar al Parlament de Catalunya i al govern de l'Estat espanyol a avançar en els canvis
legislatius necessaris per tal d'implementar aquesta llei. I, que en cas de negativa per part
d'aquesta segona institució, el Parlament de Catalunya -en el marc del procés de transició
nacional en el que estem immersos- executi aquesta llei.
3.- Mostrar el suport i compromís de la Diputació de Girona en el reconeixement de la Vegueria del
Penedès.
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