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Ortega anuncia l'eliminació d'un miler de càrrecs 
públics del món local 
La vicepresidenta del govern preveu un estalvi de fins a 1.100 milions d'euros anuals amb  
les mesures previstes en la Llei de governs locals 

Es reduiran o eliminaran consells comarcals de l'àrea metropolitana de Barcelona, així 
com entitats públiques, consorcis i mancomunitats 

La vice presidenta del govern i consell era de 
Governació, Joana Ortega, ha anunciat aquest dijous 
des del Parlament que l a Llei de governs locals que 
prepara el seu departament inclou rà “l'extinc ió de 
més d'un miler de càrrecs públics” relacionats amb el 
món m unicipal. La vi cepresidenta preveu amb 
aquesta i al tres mesures un estalv i d'“ent re 1.000 i 
1.100 milions d'euros anuals”. 

Joana Ortega t é la Llei d e governs locals i  les 
mesures d'estalvi que suposarà pràcticament a punt. 
Així ho ha ass egurat aquesta tarda davant la 
comissió d'A fers Insti tucionals del  Parlament. I és 
que s egons ella, aquesta és  una de les  fites  “més 
importants i prioritàries” del seu departament. 

En aquest sentit, ha avançat  que el projecte de llei 
preveu que “s'extingeixin més de mil càrrecs públics 
remunerats, am b l'e liminació de tots els  plens dels  Consells Comarcals  i establi nt com a màx im òrgan de
decisió de la co marca el Consell d'Alcal des ja existent”. A més, s'impulsarà la “reducció o desaparició” de 
Consells Comarcals de l'àrea metropolitana de Barcelona, “clarificant competències i eliminant duplicitats”. De 
la mateixa manera, la llei establi rà la “creació d'un programa de fusió voluntària de municipis, que haurà de 
determinar en quins casos és aconsellable la fusió per criteris històrics, geogràfics, econòmics o demogràfics i 
quines mesures s'establiran per fomentar aquesta fusió”. 

Ortega h a detallat algunes de  les mes ures que m és afecta ran als m unicipis i l es se ves es tructures. Entre
aquestes, es preveu que les poblacions amb menys de mil habitants “veuran delegades algunes competències 
a les coma rques de manera automàtica”. Així, la  comarca esdevindrà“ l'ens bàsic de prestaci ó de serveis de 
forma mancomunada”. 

La llei potenciarà també el reforçament “dels mecanismes de cooperació i coordinació interadministrativa” i es 
garantirà “la reassi gnació de recursos en competènc ies delegade s”. Als  municipis de més de cinc  mil 
habitants, el govern preveu establir també “l'obligació de tenir un programa d'actuació municipal”. 

Tot plegat suposarà, segons la vicepresidenta, “un estalvi quantificable d'entre 1.000  i 1.100 milions d'euros
anuals”. Aquest es talvi s'aconseguirà també “am b el fo ment de l a reducci ó d'entitats  públiqu es, consorcis i 
mancomunitats, que veuran limitada la seva creació als supòsits d'absoluta necessitat i sempre que el consel l 
comarcal no pugui desenvolupar el servei pel qual es crea”. 

Ortega ha fet una crida al diàleg perquè tots els grups estiguin disposats a “debatre àmpliament” les iniciatives 
previstes en aquest projecte de llei durant el seu tràmit parlamentari. 

Crítiques de l'oposició 

De moment, però, els grups de l'oposició s'han mostrat contraris a les mesures anunciades per la consellera 
de Governac ió. P SC i ICV-EUiA han centrat els seus  retrets en la retall ada de la funció públic a i els 
incompliments amb els ajuntaments i ens locals. 

El portaveu s ocialista, J aume C ollboni, ha  acusat O rtega d'haver respost  als reptes  plantejat s en
l'administració pública només “amb retall ades”. “Tenen un model  de func ió pública basat en la retallada i la 
privatització”, ha declarat. El dirig ent social ista tam bé ha fet referència al deute de la G eneralitat amb el s 
òrgans locals, que, segons ha dit, posa en risc molts serveis. 

Des d'ICV-EUiA, Marc Vidal ha afirmat que els serveis públics haurien de ser “l 'última cosa a tocar a l'hora de 
fer ajustaments”. “Per vostès no només no és la darrer a, sinó que gairebé és l'única”, ha asseny alat. Vidal ha 
defensat que els funci onaris ja han aportat “la se va quota de soli daritat” als ajus taments i , per  ai xò, ha 
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demanat a Ortega que no torni a retallar les seves retribucions. 

El portaveu del PP a la c omissió, P ere Calvó, ha aprofitat  la compareixença de la vice presidenta pe r 
recriminar-li que  hagi, segons ell, hagi ac tuat “de forma des lleial” amb la del egada del govern espanyol a 
Catalunya, María de los Llanos de Luna. Segons el diputat popular, CiU i ERC tenen “voluntat de desgastar el 
govern de l'estat a través de la figura de la delegada. A més, ha criticat Ortega per, segons ell, “fer apologia de 
l'incompliment de la llei”, en relació a l'anomenada Guerra de banderes als ajuntaments. També l'ha criticat per 
oposar-se d'entrada a qualsevol iniciativa que prengui l'executiu espanyol. 

Des de C's, Carina Mejías ha demanat a l'executiu català que no s'entesti a continuar creant estructures . En
aquest senti t, ha posat com a exemple la creació del C onsell Català pel Dret a Decidir, i ha assegurat que 
organismes com  aquest no sol ucionaran el s problemes  quotidians  dels c iutadans. A banda de critic ar la
retallada dels  sous  dels  func ionaris, la portaveu de  C 's, ha recomanat a l'exec utiu qu e abaix i el  to en les 
relacions amb el govern espanyol. 

Elogis d'ERC i CiU 

En canvi , el portaveu d'ERC, Marc  Sanglas, ha feli citat O rtega per segui r l a línia e ncetada per ER C quan 
ocupava el mateix departament en relac ió als  consells comarcals. Això no ob stant, ha instat la consellera a 
aplicar criteris  de progressiv itat a l'hora de portar a te rme l es retallades  en la func ió públic a, com fi xar un
mínim exempt o fins i tot que es compensin amb altres millores. 

Per últi m, el convergent Lluís Maria Corominas  ha v alorat pos itivament les  ini ciatives pres entades per la
vicepresidenta, i ha recrimi nat als grups  de l'oposic ió que no hagi n presentat alternatives i  hagin c entrat la 
seva intervenció només en les crítiques. 

En resposta al PP, Corominas ha afirmat que María de los Llanos  de Luna “ha fet història” perquè, segons ell, 
crea problemes “constantment”. A més, ha acusat el govern de Rajoy d'envair competències de la Generalitat
de manera recorrent. 
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Anem a veure: en el titular diu que suprimirà 1000 càrrecs i ens estalviarem uns 1.100 euros anuals. Bueh! .. no 
sembla una bona idea acomiadar a mil treballadors per estalviar-se mil cent euritos. Que no arribem ni a cent 
euros al mes d'estalvi.  

Però en el desenvolupament de la notícia passem a estalviar-nos 1.000 milions d'euros ... MIL MILIONS ! ! ! o 
sigui que cada empleat cobrava un millon a l'any ! ! ! Ens estaven robant. Encara sort que tenim polítics com la 
Sra Ortega, que es dió compte. I gracias al Punt per publica  

Gracies a EL PUNT AVUI por publicar estos artículos tan constatados. Visca la terra y esas cosas con las que 
cierran los patriotas catalanes sus escritos en este foro. El comentari cal que sigui en català, revisa les condicions 
de participació. Escriure en majúscules pot provocar errors en la detecció de l'idioma, utilitzeu minúscules. 
Gràcies!!  
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