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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE LA 

 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2006 

 

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 23 de novembre de 2006, a les 12 hores i 20 minuts, es 

va reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària 

extraordinària, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu president, 

Celestino Corbacho Chaves, amb l’assistència del vice-president primer, Bartomeu 

Muñoz Calvet, del vice-president segon, Ramon Álvarez Martínez, del vice-president 

tercer, Jaume Oliveras Maristany, i de les diputades i diputats que s'esmenten a 

continuació: Pere Alcober Solanes, Joan Baliarda Sardà, Núria Buenaventura Puig, 

Manuel Bustos Garrido, Jesús Maria Canga Castaño, Catalina Carreras-Moysí Carles-

Tolrà, Flora Casé Agulló, Francesc Castellana Aregall, Jaume Ciurana Llevadot, Jacint 

Codina Pujols, Jordi Cornet Serra, Cisco de la Cruz Muñoz, Montserrat Domènech 

Borrull, Margarita Dordella Cirera, M. Ángeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, 

Antoni Fogué Moya, Eugeni Forradellas Bombardó, Xavier García Albiol, Carme 

García Lores, Montserrat Gibert Llopart, José Luis Jimeno Sáez, Jordi Labòria 

Martorell, Francesc López Guardiola, Angel Faustino Merino Benito, Immaculada 

Moraleda Pérez, Jordi Moltó Biarnés, José Vicente Muñoz Gómez, Virginia Muré 

Àvalos, Josep Pérez Moya, Joan Puigdollers Fargas, Rafael Roig Milà, Teodoro 

Romero Hernández, Sebastià Ruiz García, Carles Ruíz Novella, Esteve Terradas Yus, 

Eduard Tortajada Molina i Ignasi Valls Vilaró. 

 

Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació. 

 

Hi assistir la interventora general, Teresa Raurich Montasell. 

 

Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Rafael Cañedo 

Torrubiano, Ferran Civil Arnabat, Fèlix Domingo Chico Vara, Josep Mayoral Antigas, 



 

 

 

 

 

Àrea de Presidència Servei de Secretaria     Unitat d’Actes 

 
 

2 

Manel Olivés Juanola, Joan Recasens Guinot, Víctor Ros Casas, Miquel Rubirola 

Torrent i Jaume Vives Sobrino. 

 

ÀREA DE GOVERN LOCAL 

 

1.- Dictamen de data 8 de novembre de 2006 que proposa aprovar el Pressupost 

General de la Diputació i les seves Bases d’execució per a l’exercici de 2007. 

 

Primer.- Aprovar inicialment, de conformitat amb allò que estableixen l'article 112 de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 164 del Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març (TRHL), i d'altra normativa vigent, el Pressupost General de la 

Diputació de Barcelona per a l'exercici de 2007, en el qual s'integren: 

 

 PRESSUPOST EUR 

A) Corporació 680.000.000,00 

B)  Organismes autònoms dependents de la 

Diputació que a continuació es relacionen: 

1. Institut del Teatre 

2. Patronat d’Apostes 

3. Fundació Pública Casa de Caritat 

4. Organisme de Gestió Tributària 

 

 

17.415.000,00 

2.602.200,00 

6.000,00 

36.360.000,00 

C) Els estats de previsió de despeses i d'ingressos 

de l'entitat pública empresarial local “Xarxa 

Audiovisual Local” (XAL) 

 

10.293.500,00 

 

Segon.- Aprovar inicialment, així mateix, l'estructura pressupostària per unitats de gestió 

integrada per 64 de les esmentades unitats, igualment per un pressupost de sis-cents 

vuitanta milions (680.000.000) €, així com l'estructura pressupostària per programes, 

integrada per 93 programes que tenen efectes indicatius i no vinculants jurídicament. 
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Tercer.- Aprovar inicialment les bases d'execució del Pressupost General, les quals 

s'aplicaran al pressupost de la pròpia Corporació i als pressupostos de tots els 

organismes autònoms que en depenen. 

 

Quart.- Aprovar de conformitat amb allò que disposen els articles 90 de la Llei 7/1985, de 

2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 126 del Text refós de les disposicions 

legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 

18 d'abril, les plantilles i les relacions de tots els llocs de treball degudament classificats 

reservats a funcionaris, personal laboral i eventual de la Corporació i dels seus 

organismes públics que figuren inclosos en els pressupostos respectius, a tenor del que 

estableix l'apartat 5è, de l'article 14 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la 

reforma de la funció pública, restant amortitzades totes aquelles places que no estan 

dotades pressupostàriament. 

 

Cinquè.- Exposar al públic el Pressupost General, prèvia la inserció del corresponent 

anunci al Butlletí Oficial de la Província i la seva fixació al tauler d'edictes de la 

Corporació, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran 

examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. El Pressupost es considerarà 

definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en 

cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les. 

 

La Presidència cedí l’ús de la paraula al Diputat President de l’Àrea de Govern Local 

Sr. Fogué, per la presentació i defensa del Dictamen sobre el pressupost de la 

Corporació per l’exercici del 2007. En aquest sentit començà la seva intervenció dient 

que l’elaboració d’uns pressupostos requereix prèviament fer un exercici d’avaluació, 

de previsió i de planificació i a l’hora de fer aquest exercici, un valor afegit és el nostre 

sistema de treball de considerar la Diputació com una xarxa de municipis. Els alcaldes, 

les alcaldesses, regidors i les regidores són aquells que de manera diària estan 

detectant, coneixen quines són les noves necessitats, les noves situacions, els nous 

reptes que tenen els municipis, (els petits, els mitjans i els grans), i canalitzen moltes 

d’aquestes necessitats, molts d’aquests problemes a través dels diferents Serveis i 

Àrees de la Diputació. Aquest és un punt d’entrada d’informació fonamental i bàsica a 
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l’hora d’elaborar els Pressupostos i a l’hora de fer els Plans de Mandat. Un cop 

analitzades, avaluades i prioritzades totes aquestes propostes és quan l’equip de 

govern de la Diputació està en condicions d’elaborar i presentar els Pressupostos. 

El Pla de Mandat aprovat pel Govern de la Corporació, per al període 2003-2007, fixa 

quines són les línies estratègiques, els objectius i tenint en compte que estem en 

l’últim any, tenim l’obligació de donar resposta a tots els acords, compromisos, 

projectes, activitats que estan en dansa i que estan pendents, en tot cas, d’acabar-se, 

d’acabar-se d’executar.  

En aquests Pressupostos s’han de reflectir els compromisos i acords concertats amb 

el conjunt d’entitats locals (Ajuntaments, Consells Comarcals, Mancomunitats). Cal 

també remarcar que s’han fet uns canvis organitzatius en relació a Organismes 

Autònoms, que passen a ser serveis corporatius i això també marca i condiciona 

l’estructura pressupostària. I, per últim, voldria dir que els compromisos i acords que 

s’han arribat amb el Govern de la Generalitat pel que fa a les aportacions al PUOS, al 

conveni de carreteres, als compromisos econòmics que hi han al darrere, i als altres 

acords amb els altres equipaments impropis s’han de tenir en compte.  

La proposta de Pressupostos per a l’exercici 2007 ens porta a un Pressupost 

d’Ingressos de la Corporació de sis-cents vuitanta milions d’euros, amb un increment 

del 9,29% respecte al 2006, i un Pressupost consolidat de 720,8 milions d’euros, amb 

un increment del 8,74% respecte de l’exercici anterior.  

Els ingressos provenen de l’Estat per la via dels impostos directes i indirectes o fons 

complementaris. El total de despesa corrent és de quatre-cents noranta-quatre milions 

i representa el 72,6% i en el 2006, va ser del 72,2%.  

Les operacions de capital al 2007, són gairebé cent trenta-sis milions, el 19,9% 

respecte al total de la despesa i, a l’exercici anterior, el 20,4%. I en el que són les 

operacions financeres, són cinquanta milions d’euros.  

Des del punt de vista del que és l’estructura de la despesa per a l’exercici 2007 és 

pràcticament la mateixa que per a l’exercici 2006.  

La previsió del deute, a 31 de desembre de 2007 en aquests Pressupostos, serà de 

cent seixanta-sis milions d’euros, hi haurà una reducció respecte de la previsió a finals 
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d’aquest any, que era de cent noranta-nou. Si parlem d’endeutament ens mantenim en 

un nivell de contenció a la baixa, de tal manera que passarem d’un 34,4% a un 26,3%.  

Quant als serveis impropis, dir-los que des de l’exercici pressupostari del 2003 fins al 

de finals del 2007 haurem passat d’un pes d’un 19% a un pes d’un 12,4%. Un 6,6% de 

diferència positiva envers de l’alliberament de recursos de serveis impropis.  

La finalitat d’aquests Pressupostos és garantir els programes, els projectes i els 

serveis que estan en marxa i, per tant, compromesos i acordats i millorar i ampliar de 

forma especial recursos de la Corporació destinats a: 

- La seguretat vial en temes vinculats a inversions, manteniment i camins.  

- Ampliar la capacitat de resposta dels ajuntaments per donar servei al SAD (Servei 

d’Atenció Domiciliària), la xarxa i també per la instal·lació de les teleassistències. 

- Augmentar els recursos destinats als ajuntaments per desenvolupar programes de 

mediació en els temes de convivència i civisme.  

- Ampliar el programa de suport integral als governs locals (fer nòmines, programes 

comptables, assessorament jurídic, formació). 

- Promoure la comunicació local i l’aplicació de les noves tecnologies de comunicació i 

informació.  

- Desplegament de la TDT local i aconseguir que, a finals del 2007, el noranta-vuit per 

cent dels municipis de la província de Barcelona disposin de banda ampla.  

- Garantir el programa d’inversions, de suport a la inversió, el Programa de Crèdit 

Local i els ajuts de caixa.  

- La prevenció d’incendis i continuar ampliant la Xarxa de Biblioteques de la Diputació 

de Barcelona.  

Això vol dir que aquests són uns Pressupostos de continuïtat, no continuistes, de 

continuïtat per a complir els objectius fixats.  

Més suport per a enfortir i millorar la resposta dels governs locals a les noves 

necessitats, als nous reptes, en dues direccions fonamentals: garantir el nivell de 

suport a la inversió, com un element fonamental per a l’equilibri del territori i, l’altre, 
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ampliar i millorar el suport als ajuntaments en forma de serveis prestats, o bé 

directament des de la Diputació o per l’Estat mitjançant transferències i/o convenis. 

Per tant, més xarxa de serveis o més serveis en xarxa per millorar la cohesió. Aquests 

són els eixos fonamentals de l’acció de govern d’aquesta Corporació. 

 

A continuació va prendre l’ús de la paraula el Vicepresident tercer i portaveu del 

grup d’Esquerra Republicana de Catalunya Sr. Oliveras per posar de manifest que 

els objectius fixats en el Pla de Mandat s’estan acomplint al llarg de tots aquests anys 

pel que fa referència a les mesures de cohesió social dels municipis, la qualitat de vida 

dels ciutadans, la gestió sostenible del territori, el desenvolupament econòmic i social i 

també la promoció dels valors cívics com a eixos que ens havíem plantejat a l’inici 

d’aquest mandat.  

Trobem un Pressupost que prioritza, davant de tot, els municipis, partint també de dos 

aspectes molt importants: una situació econòmica sanejada per part d’aquesta 

Corporació i també amb tot el procés de traspàs de serveis impropis que, segurament, 

això anirà representant, d’una manera progressiva, anar alliberant més recursos pel 

món local.  

Destacar tres aspectes dels Pressupostos d’enguany: l’aportació al Pla Únic d’Obres i 

Serveis, que en definitiva no fa altra cosa que reforçar el finançament dels municipis; el 

reforçament de les polítiques socials en la línia d’universalització dels serveis socials, 

fet que esperem que s’acabi de concretar ben aviat al Parlament de Catalunya amb la 

nova Llei de Serveis Socials i les mesures que van encaminades al suport al comerç 

local, que també és un element important per la cohesió dels municipis. 

 

En el seu torn, la portaveu del grup Popular Sra. Esteller manifestà que en relació a 

aquest Pressupost l’estructura de la despesa és continuista i que aquest creixement del 

9,29 % és un creixement que permet destinar a incrementar algunes de les partides 

que no coincideixen amb moltes de les que nosaltres pensem que haurien de 

prioritzar-se.  

Parlem d’un pressupost inicial que a mesura que es van incorporant romanents de 

Tresoreria, acabem amb unes dimensions molts diferents.  
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Destacar la baixa execució de moltes partides lligades a les inversions, per exemple, el 

Capítol VI, 33,6% i el VII, un 20%, i costa una mica d’entendre que les del Capítol VI 

(carreteres i instal·lacions d’aquesta Corporació) són d’inversions principals internes.  

Els ingressos d’aquesta Diputació provenen el 90% de l’Estat i cal constatar, que quan 

es va suprimir l’IAE varen manifestar que hi hauria una merma en el finançament 

d’aquesta Diputació i no ha estat així.  

Discrepem, continuà dient, de moltes de les maneres que vostès gestionen. Si 

analitzem l’informe econòmic-financer veiem les línies generals, però no demostren en 

xifres si són uns gestors eficients, perquè no publiquen els indicadors personalitzats de 

la gestió per cada programa.  

Tampoc tenim els indicadors de costos, ni els directes ni els indirectes, dels serveis ni 

de les actuacions.  

Per tant, en aquest sentit dir que de la manera de la gestió i veure com es va 

evolucionant tenim dades que no ens consten.  

Valorem positivament la reducció que tenim a l’hora de finançar els recursos impropis, 

alliberem recursos, però després no s’apliquen en aquelles partides que pensem que 

són més necessàries, com són les àrees socials, que hi ha un creixement, però 

podrien créixer més.  

Tot i que també s’ha incrementat les inversions en les carreteres locals, creiem que cal 

fer un esforç major, tenint en compte els punts negres i els dèficits que tenim en 

aquestes carreteres no hi ha mai suficient i, per tant, la seguretat viària i el programa 

de conservació de carreteres, podria ser major. 

Per altra banda, també discrepem dels molts diners que aquesta Diputació destina a 

mantenir uns mitjans de comunicació, COM-Ràdio i la XAL, amb una orientació política 

bastant clara.  

Si fossin més independents, més plurals, probablement tindrien cabuda uns altres 

missatges que ens garantirien millor una informació molt més neutral de la que tenim. 

Respecte al que són les subvencions, hi ha molt poca neutralitat a l’hora de concedir-

les.  
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Si analitzem partida per partida, veiem com hi han certes entitats, que es caracteritzen 

per tenir una certa ideologia propera al tripartit, que reben uns recursos substancials 

en detriment d’uns altres. Moltes associacions reben unes subvencions substancials i 

unes altres no reben res, i, per tant, mostrem aquesta queixa amb aquestes 

subvencions nominalistes. 

Respecte a les inversions als municipis, les partides cap a la immigració, la diversitat, 

la ciutadania, que han de fer els municipis amb els problemes que tenen a l’hora de 

gestionar dia a dia el que és la immigració, no creixen el que han de créixer, tenint en 

compte la dificultat de molts municipis en gestionar el que és la immigració. I per 

acabar també dir que creixen per sota de la mitjana partides en temes cabdals com 

són el civisme en els municipis perquè tenen grans problemes a l’hora d’adoptar 

mesures en afavorir el civisme i, sobretot, en actuar amb molta pedagogia.  

I respecte als incendis, totes les mesures encaminades a la neteja dels boscos també 

creixen per sota de la mitjana. Per tant, per les observacions plantejades el grup 

Popular vota en contra d’aquest Pressupost. 

 

Tot seguit la Presidència donà l’ús de la paraula al portaveu del grup d’Iniciativa per 

Catalunya – Verds Sr. Pérez Moya, el qual manifestà que aquest és l’últim 

Pressupost del període 2004-2007 i està emmarcat en els objectius del Pla de Mandat. 

Amb l’acompliment del Pressupost, complirem els objectius que ens vam marcar, 

sobretot perquè és la consolidació d’un sistema de treball i relació amb els 

ajuntaments que es va impulsar en el mandat anterior, que és el treball en xarxa que 

ha permès situar programes, serveis, polítiques molt lligades amb els ajuntaments en 

dos vessants: una, receptiu respecte al que demanden els municipis i, per tant, les 

necessitats que hi han en el territori; dos, impulsors de polítiques de serveis, en xarxa 

en moltes ocasions, permet desenvolupar polítiques innovadores no només en la 

qualitat, en la prestació, en els objectius de la pròpia institució de la Diputació de 

Barcelona sinó que hem induït els municipis a treballar en aquesta direcció.  

La voluntat de servei als municipis ve també molt lligada a aquesta política de prestar 

recursos a programes i serveis d’obediència estrictament local.  
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Ha estat molt important el que s’ha aconseguit en aquest any de convenir amb la 

Generalitat de Catalunya els traspassos dels serveis impropis (o obrir tot el procés de 

traspassos d’impropis) que ha permès, precisament, ressituar, des del pla econòmic, 

reforçaments de polítiques estrictament en l’àmbit local. Ha permès situar línies d’ajut i 

de col·laboració en els ajuntaments a través de la pròpia Generalitat de Catalunya, 

amb el PUOS que redunda després en els municipis.  

És un Pressupost sostenible, contingut, que té un estalvi net molt important i que 

permet situar en el marc, o superar el marc tan restrictiu que té la Llei Reguladora 

d’Hisendes Locals i que permet, precisament, una gestió sanejada de les finances 

d’aquesta institució.  

En definitiva, aquest Pressupost entenem que consolida, precisament, el que ens vam 

proposar en el Pla de Mandat 2004-2007. 

 

A continuació la Presidència donà l’ús de la paraula al portaveu del grup de 

Convergència i Unió Sr. Ciurana, el qual comença la seva intervenció dient que en els 

últims exercicis hem après que el Pressupost que s’aprova en aquesta Corporació és 

un full de ruta poc significatiu, les successives modificacions fan que el que realment 

és important sigui la liquidació del Pressupost.  

Entenem que ni vostès mateixos, en aquests moments, estan en situació de garantir 

quin serà el grau de compliment real d’aquesta previsió. Vull recordar, a tall d’exemple, 

que només el romanent de Tresoreria de l’any passat d’aquesta Corporació equivalia a 

tot el pressupost de Cultura, del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. Ho dic perquè es facin una mica la idea de les magnituds en el que es mou 

la previsió o la imprevisió del Pressupost que avui es sotmet a l’aprovació inicial. 

Aquest Pressupost no és ni de continuïtat ni continuista, sinó que és un Pressupost 

conservador, perquè un pressupost de continuïtat no vol dir deixar les coses igual, sinó 

adaptar l’estructura pressupostària a noves necessitats dels nous temps, i això no es 

fa, perquè aquest Pressupost obvia completament les necessàries transformacions 

que aquesta Casa haurà de viure en els propers anys.  
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Continuem estant en desacord amb els criteris, amb les quantitats, amb els totals, amb 

les magnituds, de com es distribueix el programa Xarxa entre els diferents municipis 

de l’àmbit de la Corporació, que no ens semblen equitatius, no ens semblen justos.  

També cal dir que continuen havent-hi prioritats equivocades en aquest Pressupost, 

com és el tema de la COM-Ràdio encara que tenim l’esperança que algun dia ens 

facin cas, atès que és una qüestió que aquesta Corporació s’hauria de replantejar de 

dalt i baix. 

El tema dels camins rurals és una reivindicació, jo diria històrica, per part nostra, i que 

per donar satisfacció a les peticions o a les necessitats de molts i molts municipis, 

sobretot dels més petits, ens hauríem de moure en una magnitud de sis a set milions 

d’euros. Vostès saben que l’any passat nosaltres vam donar suport als Pressupostos 

de la Diputació, i hi vam donar suport perquè enteníem que aquell no era un vot tant 

favorable o tant un vot afirmatiu al Pressupost sinó un vot de confiança que fèiem a 

una determinada manera que enteníem, i que entenem, que ha de presidir aquesta 

Corporació, una manera d’actuar que no estigui presidida pel partidisme sinó per 

l’equanimitat. Els he de dir que d’aquell vot de confiança estem satisfets a mitges.  

Podem arribar a estar satisfets de com ha anat evolucionant els compromisos estrictes 

adquirits durant l’any 2005; no estem gens satisfets de l’esforç que suposa el 

compliment del que per nosaltres són, això, obvietats i, sobretot, no estem gens 

satisfets perquè entenem que aquella porta que semblava que es podia obrir l’any en 

aquest cas pels Pressupostos del 2006, no ha tingut una correspondència o no ha 

tingut una continuïtat de cara als Pressupostos del 2007. Per tant el nostre vot no 

podrà ser favorable amb aquests Pressupostos.  

És una abstenció que pot demostrar confiança, o és una abstenció de recel? És una 

abstenció de recel perquè, de confiança, no ens en desperten gens. Per tant, nosaltres 

el que els demanem és que amb aquesta aprovació inicial tenen l’oportunitat de 

modificar aquesta actitud de què el marge de negociació, que vam entendre que l’any 

passat hi havia, l’obrin i el facin real i versemblant, perquè si no el sentit del nostre vot 

definitiu a l’hora de l’aprovació definitiva d’aquest Pressupost no es mourà de 

l’abstenció que avui fem.  
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A continuació sol·licità la paraula al Diputat President de l’Àrea de Govern Local Sr. 

Fogué i començà dient que voldria fer alguns comentaris en relació a les intervencions 

dels portaveus del grup Popular i de Convergència i Unió. Respecte a que en aquests 

Pressupostos hi han coses que creixen però no creixen suficient, estaria d’acord 

perquè ens agradaria que creixessin més.  

Els Pressupostos tenen uns condicionants que fan que tinguis un marge de maniobra, 

però un marge de maniobra que no et permet fer al cent per cent tot, sinó que et 

condicionen i no són coses negatives, és que són la realitat, et condicionen la realitat.  

Respecte del pressupost inicial i la liquidació, és obvi que una cosa és el pressupost i 

l’altra cosa és la liquidació, si no, no faríem una liquidació.  

En el seu moment donarem comptes de la liquidació de l’exercici 2006, i llavors serà el 

moment, perquè encara no ha acabat l’exercici 2006. Ara el que estem sotmetent és 

l’aprovació del Pressupost per l’exercici 2007 i quan es comenten coses en relació al 

romanent desvirtua el que és l’estructura pressupostària.  

Respecte als romanents cal precisar que en el cas de Convergència i Unió, que menys 

en el Ple d’avui que s’ha abstingut, totes les altres aplicacions de romanents les ha 

anat aprovant, per tant, dels cent quaranta-dos milions aplicats a l’exercici en aquest 

2006, vuitanta-set milions s’han destinat directament a entitats locals i al romanent de 

l’Organisme de Gestió Tributària, que és veritat que hi han setze milions, és bo i és 

saludable i estem pendents de la liquidació d’aquest 2006 per poder fer-ne ús i 

prendre’n decisions com la de millorar el servei d’atenció als clients des del punt de 

vista de l’atenció telefònica, millora de la qualitat de l’atenció directa dels usuaris de les 

oficines de gestió tributària i mantenir els equips informàtics i els programes.  

Respecte a les subvencions, no totes estan aplicades nominativament sinó que hi ha 

unes bases i cada un dels Serveis i cada una de les Àrees fa l’aprovació, es presenten 

els projectes, s’avaluen totes i es concedeixen en funció d’uns criteris. 

En el tema de COM-Ràdio, dir-lis que és una estructura de la qual formen part cent vuit 

ràdios municipals i l’increment que s’ha fixat per a l’any 2007 és del 3%, quan 

l’increment dels ingressos és del 9,29%. En canvi, a la XAL l’increment és molt 
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superior, perquè prioritzem i considerem que el desplegament de les TDT és prioritari, 

com al seu moment ho va ser el de les ràdios. 

El Sr. Fogué finalitzà la seva intervenció dient que no sé si tindrem la confiança del 

Grup de Convergència i Unió, però sí tenim la confiança i el suport de la majoria dels 

alcaldes i les alcaldesses de municipis governats per Convergència a la província de 

Barcelona i dels que no són i no estan governats per Convergència, amb una 

estructura pressupostària pràcticament igual a la de l’any passat. 

 

El portaveu de Convergència i Unió Sr. Ciurana contestà al Sr. Fogué dient-li, en 

primer lloc, que no ha parlat de la XAL en cap moment, i no confongui donar suport a 

les emissores de ràdio municipals amb l’estructura de la COM, i crear la COM.  

En relació a les aplicacions dels romanents, com que han anat, en bona part, als 

Ajuntaments, per això els hem votat a favor.  

Quant a l’Organisme de Gestió Tributària, que a finals de novembre estiguem a 16,7 

milions d’euros pendents d’aplicació, nosaltres no ho considerem un èxit. Vostès van 

imposar, en el seu moment, el recàrrec de l’IBI pel finançament del transport públic, 

potser podrien aplicar part d’aquest romanent de Tresoreria a millorar la gestió de la 

recaptació del recàrrec pel transport públic de l’IBI. Nosaltres esperem que de 

l’aprovació inicial es quedi amb això, amb l’aprovació inicial, i ens permeti en les 

properes setmanes anar obrint més la porta de la negociació que entenem que aquest 

any ha quedat tancada. 

 

Tot seguit la portaveu del grup Popular Sra. Esteller contestà al Sr. Fogué dient-li 

que quan un pressupost creu créixer en un 9% i s’alliberen recursos perquè alliberem 

recursos dels impropis, naturalment que creixen, però molt per sota de les necessitats. 

Hi han dèficits substancials en matèries cabdals, àrea de naturalesa social, 

domiciliària, teleassistència. Tenim unes cobertures que pràcticament no cobrim ni una 

tercera part de les necessitats.  

Si agafem la domiciliària, tenim uns dèficits substancials; si hem de fer front a la 

dependència, també; a la immigració, també. Portem un ritme de creixement tan baix 
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que mai arribarem a cobrir el mínims que hem de cobrir. Per tant, si vostès, amb això 

pensen que és suficient, per part del Partit Popular pensem que no és així.  

També és molt baix l’increment de les partides per als incendis forestals. 

I pel que fa a les subvencions, no només actuen amb una certa discrecionalitat, sinó 

que en ocasions és arbitrària. 

 

Per finalitzar amb el debat, la Presidència donà l’ús de la paraula al diputat Sr. Fogué, 

el qual puntualitzà que aquest Pressupost del 2007, no dóna cobertura a totes les 

necessitats que tenen tots els ajuntaments, però dóna resposta a moltes necessitats i 

és coherent amb el Pla de Mandat, amb el pla de govern i prioritza els aspectes que es 

consideren fonamentals i necessaris per donar més capacitat de resposta als 

ajuntaments. 

 

Aquest dictamen va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 

diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 

Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’abstenció dels diputats 

assistents de Convergència i Unió i el vot contrari dels diputats assistents del grup 

polític del Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 30 vots a favor, 9 abstencions i 3 

vots en contra. 

 

El president aixecà la sessió a les 13 hores i 05 minuts. 

 

De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, el secretari, en dono fe. 

 

 

 

 

El President        

Celestino Corbacho Chaves     El Secretari 

        Josep M. Esquerda Roset 
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DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 

correlativament, tots inclusivament, des del número 537539 al 537547. 

 

Barcelona, 16 de gener de 2007 

 

El President        

Celestino Corbacho Chaves     El Secretari 

        Josep M. Esquerda Roset 

 

 

 


