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El govern es compromet a no eliminar municipis, 
però vol més “eficiència” 
CiU necessita “màxim consens territorial i polític” per a la llei de governs locals de 
Catalunya 

Ortega vol dur el projecte al Parlament abans que acabi l'any 

El govern català es com promet a mantenir la xi fra 
actual de 947 ajuntaments a Catalunya. Tot i això, la 
llei de governs locals –que va iniciar ahir el seu camí 
legislatiu amb la primera reunió del comitè d'experts– 
exigirà “m àxima eficiència” als m unicipis i  
“racionalitzarà” les seves competències. Diputacions, 
consells comarcals i munic ipis hauran de col·laborar 
més. 

La inc ertesa sobre una possible supress ió general 
de municipis, la va provocar el nou govern de l'Estat. 
Tal com  va explicar aques t diari, l'executiu d'Artur  
Mas sospita que Madrid obrirà la cai xa dels trons de 
la fusi ó dels  pobles  més petits amb l'excusa de l a 
retallada de despeses i l a crisi econòm ica. La 
vicepresidenta del  gov ern català, J oana O rtega, va 
assegurar ahir que l'objectiu és elaborar una llei que 
respongui als requeriments del segle XXI però que, alhora, “reuneixi el màxim consens territorial i polític”. El 
govern català és conscient que la qüestió del nombre de municipis és un material delicat. 

Ortega confia que a final  de juny  el grup d'experts haurà acabat j a els seus trebal ls i  que el govern podrà 
disposar d'un doc ument sobre el qual elaborar el  futu r avantproj ecte de l lei. “El compromís del govern és 
entrar abans que acabi l'any el pr ojecte de llei al Parlament”, va anunciar la vicepresidenta i consellera de 
Governació. Ortega manté oberta la porta a la possibilitat de suprimir consells comarcals o diputacions, ja que 
considera que “el que fa falta és optimitzar recursos i cooperar entre administracions”. 

LA XIFRA  

947 
municipis 

Primera reunió dels experts 
La vicepresidenta Ortega va presidir ahir la primera reunió dels disset experts que faran un informe per al 
govern sobre la futura llei de governs loc als. Els experts, seleccionats pel  govern de CiU, són j uristes, 
economistes, ar quitectes i geògrafs  d e rec onegut prestigi. Entre ells, hi  ha Joan C añada –ac tual director
general d'A dministració Loc al– i Mari a Eugènia Cuenca –c onsellera de G overnació amb CiU en el s any s 
noranta–. Ortega els v a demanar que tinguin en c ompte la asimetria del  territori, mil lorin l'efic iència 
administrativa i redueixin la burocràcia. 
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Foto de família del comitè d'experts amb la vicepresidenta 
Joana Ortega Foto: N. JULIÀ / ACN.
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té Catalunya. El més petit és Sant Jaume de Frontanyà 
(Berguedà), amb dinou habitants.
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