COMUNICAT DE PREMSA
CONSIDERACIONS A LA RODA DE PREMSA D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA DEMANANT LA SUPRESSIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL
BARCELONÈS
En data 28 de febrer Esquerra Republicana de Catalunya (en endavant ERC)
demanava, en roda de premsa i presentant alhora una moció, la supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès (en endavant CCB) i, per tant, l’inici
dels tràmits per a transferir a altres administracions les competències
d’aquesta administració local que va ésser constituïda el 9 de març de 1988,
a l’empara de la Llei 6/1988.
Respecte de les manifestacions d’ERC el CCB vol puntualitzar el següent:
1. ERC al·lega que el CCB "és un òrgan duplicat que pràcticament no té
competències", però la realitat és que des de fa gairebé 30 anys, per
les competències que li van ser atribuïdes, delegades o
encomanades, aquesta administració local ha gestionat i
consolidat polítiques socials: d’atenció a les persones,
d’emancipació
juvenil,
de
benestar
social,
d’habitatge,
d’ordenació
urbanística,
de
desenvolupament
urbà
i
d’infraestructures de serveis i per a la mobilitat a la comarca del
Barcelonès, segons el detall següent:


Manteniment Integral de les Rondes de Barcelona (Ronda de
Dalt entre el nus del Llobregat i el nus de la Trinitat, i Ronda del
Litoral entre el nus de la Trinitat i el Morrot, i tram municipal de la
Gran Via Nord).



Ronda Verda (estudis, projectes i obres per al desplegament d’una
xarxa d’itineraris permanents per a bicicletes a la comarca, per tal de
promoure la bicicleta com a mitjà de mobilitat alternativa configurant
una anella amb una extensió de gairebé 80 km de carrils i camins de
bicicletes).



Transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat
reduïda.



Gestió dels ajuts individuals de menjador (beques) als alumnes
de P-3 a 4t d’ESO, escolaritzats a centres públics i concertats dels
municipis de Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs
i Santa Coloma de Gramenet.



Promoció dels programes per als joves a través de l’Oficina de
Joventut (borses d’habitatge de lloguer i compartit, mobilitat
europea, etc.)



Observatori Permanent del Mercat del treball des de l’any 1999.



Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia (recollida
d’animals abandonats, perduts o perillosos, l’acollida i custòdia dels
animals recollits o rebuts en cessió; i gestió de les seves adopcions)



El CCB ha contribuït a fer realitat els Plans d’Habitatge dels
ajuntaments de la comarca del Barcelonès. En aquest sentit, ha
actuat en totes les modalitats del camp de l’habitatge públic,
proporcionant a la ciutadania més de 5.000 habitatges a preu
assequible (HPO, rehabilitació, reallotjaments, lloguer per a joves,
promoció de sòl, etc.).



Promoció de l’ús del vehicle elèctric (posada en funcionament de
punts de càrrega per a vehicles elèctrics en tots els municipis de la
comarca del Barcelonès).



Renovació urbana de Barcelona i de l’entorn metropolità, a
través de complexes operacions de gestió urbanística, com en són
exemples: l’obertura de la Pota Nord del segon cinturó i el Pla de
Reordenació del Barri Sud (Raval, Santa Rosa i Fondo) a Santa
Coloma de Gramenet; el Pla Parcial Batllòria – Montigalà i les
operacions de sòl a Sistrells a Badalona, el Sector La Catalana a Sant
Adrià de Besòs; i els programes d’actuació al Turó de la Peira i
Trinitat Nova, la remodelació de Can Tunis, l’obertura de la Diagonal
en el sector Poble Nou i l’obertura i connexió de la Ronda del mig en
el barri del Guinardó a Barcelona.



Aportació d’equipaments socials per a cobrir la necessitat de
serveis dels barris, a través de la promoció d’equipaments de qualitat
al servei de les persones, com el complex dotacional del Guinardó,
biblioteques, CAPs, escoles bressol, poliesportius, residències,
mercats, etc.



Construcció d’aparcaments públics (rotació i residents) amb
més de 2.800 places d’aparcament soterrani, el que equival a treure
de l’espai públic vehicles que ocuparien tres vegades i mitja l’espai
que ocupa el Camp Nou.

El CCB ha dut a terme aquesta tasca de forma continuada amb un elevat
grau d’eficiència de recursos en la gestió, ja que amb una plantilla de
només 30 treballadors s’ha gestionat un pressupost de gairebé 30
milions d’euros.
2. Pel que fa referència a l'informe de la Sindicatura de Comptes sobre el
Consell Comarcal del Barcelonès en el període 2005-2011, ERC indicava
que "evidencia múltiples irregularitats i procediments sota sospita",

afirmació sobre la que cal puntualitzar que del llarg i extens període
fiscalitzat només s’han remès a fiscalia dos punts de l’Informe,
un corresponent a l’extingida Fundació Pisos de Lloguer i un altre
corresponent a la societat Marina de Badalona, SA. Dos
organismes que, tot i que han estat analitzats per la Sindicatura,
no formen part del grup CCB. D’altra banda, les altres observacions
que enumera l’informe de la Sindicatura de Comptes no han estat
objecte d’accions judicials i han estat degudament contestades amb les
al·legacions formulades pel CCB, les quals la ciutadania pot consultar,
tant en el web d’aquesta administració com en l’apartat corresponent de
la pàgina web de la Sindicatura de Comptes.
Les suposades duplicitats i juxtaposicions de les competències i funcions del
CCB que denuncia ERC no es corresponen, en absolut, amb la realitat
objectiva i la incidència social dels serveis prestats, ja que aquestes
afirmacions menystenen serveis que són bàsics per a la cohesió social i la
ciutadania, i al mateix temps menyspreen la tasca que realitzen els
treballadors i treballadores del grup CCB per a fer-los efectius amb eficàcia i
eficiència.
En tractar-se de serveis necessaris que no es gestionen des de cap altra
administració, la supressió del CCB no suposaria cap estalvi de recursos
públics, ja que s’hauria de dotar a altres administracions de les
corresponents partides pressupostàries per assumir-ne les funcions, així
com assignar la plantilla de personal suficient per a assegurar-ne la
prestació.
Barcelona, 2 de març de 2017.

