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El TSJC estima un recurs contra la
selecció del gerent de l'EMT
realitzada el 2016
ERC lamenta un nou cas "de dubte en les praxis" de les empreses municipals
gestionades pel PSC

Els autobusos de l'EMT a les cotxeres. | Jonathan Oca

El grup municipal d'ERC està "indignat" per una notícia que s'ha conegut aquest dijous en el
transcurs del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT).
Aquesta tarda, s'ha explicat que hi ha una estimació parcial per part del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) d'un recurs interposat contra el procés de selecció del gerent de
l'EMT celebrat el 2016 en convocatòria pública. Això, segons els republicans, afectaria l'orde final
dels resultats de l'avaluació i per tant, la selecció de l'actual gerent, Néstor Cañete.
Tot i que volen d'esperar a veure com avança el tema, ERC vol manifestar la seva indignació per
"un nou cas de dubte en les praxis de les empreses municipals gestionades pel PSC" i expressa
la voluntat d'exigir les responsabilitats que pertoquin a l'empresa encarregada pel Consell
d'Administració del procés de selecció del gerent i a la mateixa presidenta de l'EMT. Begoña Floria.
El representant d'ERC-MES al consell d'Administració de l'EMT, Jordi Fortuny, apunta que va
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votar en contra del procediment emprat i del resultat obtingut perquè "mancava claredat en les
puntuacions i la persona seleccionada era manifestament afí al PSC".
Segons els republicans, el procés de selecció es podia resoldre per designació directa de l'equip
de govern però es va optar per un procediment de convocatòria pública que "hauria d'haver
garantit la transparència i igualtat d'oportunitats dels candidats al càrrec".
Per tot plegat, en un comunicat, ERC lamenta que "l'ombra de l'opacitat i les males praxis
esquitxa la gestió de Begoña Floria i el PSC al capdavant d'una empresa municipal".
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