Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2007
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
A la ciutat de Barcelona, el dia 22 de novembre de 2007, a les 12 hores i 5 minuts, es
va reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària
extraordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència
del seu president, Celestino Corbacho Chaves, amb l’assistència del vicepresident
primer, Bartomeu Muñoz Calvet, del vicepresident tercer, Jaume Vives Sobrino, del
vicepresident quart, Carles Martí Jufresa, del vicepresident cinquè, Lluís Recoder
Miralles i de les diputades i diputats que s'esmenten a continuació: Xavier Amador
Pitarch,Joan Amat Solé, Xavier Amor Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni
Barón Espinar, Miquel Buch Moya, Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga
Castaño, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, M.
Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim
Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons, Antoni Fogué Moya, Arnau Funes Romero,
Antonio Gallego Burgos, Xavier García Albiol, Joan Carles García Cañizares, Carme
García Lores, Carme García Suárez, Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez
Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez Bonancia, Ezequiel
Martínez Mulero, Josep Mayoral Antigas, Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs Galindo,
Immaculada Moraleda Pérez, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo
Piqueras Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero
Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz Sanz, Jordi Serra
Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc Torné Ventura.
Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació.
Hi assistir la interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella
Albiñana.
Van excusar la seva assistència el vicepresident segon, Im. Sr. Màrius García Andrade
i el diputat Im. Sr. Jordi Labòria Martorell.
Abans de donar la paraula al senyor Antoni Fogué per explicar el dictamen que motiva
el Ple Extraordinari d’aprovació del Pressupost, la Presidència volgué donar la
benvinguda al nou Diputat, senyor Mario Sanz Sanz, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament
de l’Hospitalet, que avui pren possessió del seu càrrec en aquesta Diputació, en
substitució del senyor José Vicente Muñoz.
ÀREA DE COORDINACIÓ I GOVERN LOCAL
1.- Dictamen de data 9 de novembre de 2007 que proposa aprovar el Pressupost
General de la Diputació i les seves Bases d’execució per a l’exercici de 2008.
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
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Diputació de Barcelona per a l'exercici de 2008, que en termes consolidats apuja fins a
set-cents vint-i-tres milions cent cinquanta-tres mil dos-cents cinquanta (723.153.250) €, i
en el qual s’integren els pressupostos que es detallen tot seguit:
PRESSUPOST
A)
B)
1.
2.
3.
4.
C)

Corporació
Organismes autònoms dependents de la
Diputació que a continuació es relacionen:
Institut del Teatre
Patronat d’Apostes
Fundació Pública Casa de Caritat
Organisme de Gestió Tributària
Els estats de previsió de despeses i d'ingressos
de l'entitat pública empresarial local “Xarxa
Audiovisual Local” (XAL)

EUR
677.500.000,00

18.475.600,00
2.717.000,00
6.000,00
39.800.000,00

11.393.650,00

Segon.- Aprovar inicialment, així mateix, l'estructura pressupostària de la Corporació per
unitats de gestió, integrada per 64 de les esmentades unitats, igualment per un
pressupost de sis-cents setanta-set milions cinc-cents mil (677.500.000) €, així com
l'estructura pressupostària per programes, integrada per 80 programes que tenen efectes
indicatius i no vinculants jurídicament.
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.
Després de la lectura per part del Secretari de l’únic punt de l’ordre del dia, la Presidència
donà la paraula al Diputat delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local, Sr.
Fogué. Aquesta és una proposta, començà dient, que és el resultat del treball de
previsió i planificació de tota l’organització i en la que, en la seva elaboració han
participat tots els Serveis i Àrees de la Diputació així com els seus Organismes
Autònoms, l’Institut del Teatre, l’Organisme de Gestió Tributària, el Patronat d’Apostes
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i la XAL. La proposta que avui presentem, és conseqüència de tot un seguit
d’aspectes, de criteris generals, els criteris del Govern de la Diputació de Barcelona.
En segon lloc, l’escenari econòmic general, el general i el concret que ens afecta en el
que fa referència a la previsió d’ingressos per al proper exercici. En tercer lloc, la
situació de l’endeutament i l’acompliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària. En
quart lloc, els acords i compromisos plurianuals que com a Diputació, tenim
fonamentalment amb els Ajuntaments, amb els Consorcis, Mancomunitats,
Universitats i d’altres, i per últim voldria destacar, també, un dels elements que marca
és el fet del destí o la destinació del 0,7% dels ingressos corrents per a programes de
cooperació i solidaritat.
Abans de fer la presentació dels números, afegí, permetin que els hi faci una
consideració: el Pressupost per a aquest exercici 2008 serà el primer d’aquest nou
mandat per a aquesta Corporació, així com també ho seran els Pressupostos que
vagin aprovant els diferents governs locals i ajuntaments, però també es dóna la
circumstància que aquest exercici 2008 és al mateix temps, per a la majoria, l’últim any
de la gestió pressupostària del mandat anterior; o sigui, comencem però al mateix
temps estem amb la gestió pressupostària de l’anterior mandat. Durant aquest últim
trimestre del 2007 i el primer semestre del 2008, d’alguna manera estem en un període
que, dins del cicle dels governs locals, es destina fonamentalment a acabar, finalitzar,
a tancar accions del mandat anterior i, en paral·lel, a concretar, a planificar quines han
de ser les noves propostes de cara al Mandat 2008-2011.
Per això, podríem avançar que els Pressupostos per al 2008 d’aquesta Corporació,
donen normalitat i continuïtat als programes i projectes de suport als ajuntaments, i al
mateix temps és una proposta de transició que permetrà, amb aquesta expressió,
donar respostes a les necessitats i a les noves propostes que, des de la Diputació i
des dels ajuntaments, i resta de governs locals de l’àmbit de la província, s’aniran
fixant i avaluant per als propers exercicis pressupostaris. O sigui hi ha un exercici de
garantir la continuació de tot allò que fa referència al funcionament i als compromisos
amb els ajuntaments, i a les accions polítiques i les polítiques municipals, i al mateix
temps assentem les bases, amb aquesta proposta de Pressupostos, per permetre
abordar el Pla d’Actuació de Mandat, i les noves necessitats i requeriments dels
ajuntaments.
Amb aquesta consideració, els números consisteixen en el següent: Pressupost
d’Ingressos 2008 de la Corporació: sis-cents setanta-set milions cinc-cents mil euros
(677.500.000 €) i el Pressupost d’Ingressos Consolidat, de set-cents vint-i-dos milions
d’euros (722.000.000. €). Ara bé, si fem una anàlisi comparatiu entre la previsió
d’ingressos 2008 i la previsió d’ingressos que vàrem aprovar inicialment al 2007,
veurem que hi ha una diferència a la baixa: en el 2007, vàrem aprovar un Pressupost
de sis-cents vuitanta milions d’euros (680.000.000. €). Hi un diferencial d’un -0,37%.
L’explicació saben que té a veure amb què hi havia, en el Pressupost 2007 i fins al
2007, la transferència finalista en temes sanitaris de l’Estat, que era per destinar
directament al Consorci del Clínic. Amb els acords que s’han tingut entre el Govern de
la Generalitat i l’Estat, i amb el nostre acord, també, amb la Generalitat en el tema dels
serveis impropis fa que, ara, aquesta transferència ja no s’ingressarà a la Diputació
sinó que ja directament formarà part de l’acord entre Estat i Govern de la Generalitat.
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Clar, reduir, amb els ingressos, gairebé quaranta-cinc milions d’euros (45.000.000 €) fa
que hi hagi aquest salt. Si fem un exercici, que és el que s’ha de fer, i traiem del 2007
aquesta quantitat i la comparem, llavors, amb la que portem a aprovació, ja surt un
resultat que és el que correspon, que és el de rigor, que és el raonable i diríem que la
previsió d’ingressos creixerà un 6,6% respecte de la previsió inicial del 2007.
Des del punt de vista del Capítol de Despeses, quan analitzem per blocs el que és la
despesa corrent, el que són les despeses de capital, el que són les despeses
financeres, veiem que el que representa cada un d’aquests blocs dins del conjunt de la
despesa segueix una distribució pràcticament similar a la del 2007, amb els increments
corresponents en valors absoluts, però en percentatges, la despesa corrent, la tenim
situada amb el 71,8%; les despeses de capital, amb un 20,3%, i les financeres, amb
un ,7%. Són unes situacions gairebé equivalents, en blocs, a les de l’exercici anterior.
Destacaria, en tot cas, l’esforç que fem tant en Capítol II com en Capítol IV, seguint
aquest procés de continuïtat que vol dir continuar donant resposta a les necessitats
dels ajuntaments, amb l’esforç pressupostari que fem en àmbits tan importants com,
per exemple, són les polítiques socials, tenint en compte les lleis que ens afecten a
tothom, i a el món local d’una manera molt especial: la Llei d’Autonomia Personal i la
nova Llei de Serveis Socials. Sols en Capítol IV, el pressupost de l’àmbit de Benestar
Social és d’onze milions quatre-cents seixanta-tres mil euros (11.463.000 €), que si
parlem de Salut Pública també té una participació de gairebé tres milions d’euros; el
d’Espais Naturals és de nou milions cinc-cents mil euros (9.500.000 €); el de Diversitat
i Ciutadania, estem parlant de tres milions d’euros (3.000.000 €); el de Promoció de la
Igualtat, d’un milió sis-cents mil euros (1.600.000 €) i si parlem de Cooperació al
Desenvolupament, quatre milions tres-cents mil euros (4.300.000 €). O sigui que les
polítiques socials, les polítiques de preservació i prevenció d’incendis i, per tant, les
polítiques ambientals i les polítiques de cooperació al desenvolupament, marquen de
manera significativa així com les culturals, a través del foment de la lectura, les nostres
accions de govern.
Des del punt de vista de les inversions, només dir-los-hi que la suma del Capítol VI i
del Capítol VII, les inversions directes i les inversions a través de transferències de
capital, la quantitat es manté lleugerament a l’alça respecte de l’exercici anterior i
destacar que aquí és a on donem, de manera especial, sortida a les necessitats en
Vies Locals, o sigui, esforços importants, necessaris per al conjunt dels ajuntaments, i
en les transferències de capital doncs hi ha l’aportació al PUOS de la Generalitat, el
conveni de carreteres amb la Generalitat i, evidentment, la Xarxa, el pla de concertació
Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat que, com vostès saben, és un pla quatriennal.
Important destacar, també, els onze milions d’euros que destinem a un programa,
cada cop més demandat pels ajuntaments, que és el Programa de Crèdit Local, com
un programa molt important de suport a l’acció o a la finalització, a l’execució de les
inversions.
Dir-los-hi que, des del punt de vista de l’endeutament, estem en una situació de
contenció. La previsió del nivell d’endeutament a finals del 31-XII-2008 és del 31,8%.
Si analitzem, el 2003 estàvem en un nivell d’endeutament del 47,9 % i ara, en aquests
moments, hem baixat al 31,8%. Estem estabilitzats en aquell nivell d’endeutament. Si
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analitzem la despesa impròpia, vostès saben que sempre hem tingut un esforç, s’ha fet
en aquests últims dos anys un esforç molt important d’arribar a acords amb la
Generalitat per reduir l’impacte de la despesa de serveis impropis, doncs els hi podria
donar la dada, que consta en els Pressupostos, que la previsió per a finals del 2008
sigui que el pes dels serveis impropis en el conjunt de la despesa serà del 6,18%,
quan en l’exercici de finals del 2003 aquests serveis impropis estaven, en aquells
moments representaven, el seu pes en el conjunt de la despesa era del 18,9%,
gairebé el 19%, o sigui que també tenim un descens molt important i amb una previsió,
a l’horitzó del 2010, que aquest 6,18% passi a ser de l’1,3%.
Les línies d’actuació és una altra manera d’enfocar els números. Queda molt clar que
són les polítiques d’acció ciutadana les que representen el major esforç pressupostari
dins del conjunt del Pressupost. Són quelcom així com cent setanta-vuit milions doscents mil euros (178.200.000 €); el 26,3% del total de la despesa. A continuació, són
les despeses vinculades a l’acció territorial sostenible, amb el 18,6%,; després les de
govern local, amb el 9,9%; les de Xarxa Barcelona, amb el 5,3% i per últim, les de
desenvolupament econòmic i social, amb trenta-tres milions d’euros, que representen
el 4,9%.
Amb aquesta proposta de Pressupostos per a l’exercici 2008, el que estem fent és
donar resposta i avançant, fonamentalment, en el desenvolupament del Pla d’Acció
Municipal, aprovat per la Comissió Executiva i la Junta de Govern d’avui mateix, que
s’ha anat treballant en paral·lel amb l’elaboració d’aquests Pressupostos i avançar en
el desenvolupament del PAM, vol dir que aquests Pressupostos serveixen per avançar
en la millora de la cohesió social i la qualitat de vida, en accions en favor de la
convivència i la ciutadania, per garantir als ajuntaments l’accés a l’habitatge i la
mobilitat sostenible, per promoure un territori més equilibrat i sostenible, i uns espais
públics de més qualitat, per avançar en un desenvolupament econòmic equilibrat i una
ocupació de qualitat i per, evidentment, cooperar i donar suport als ajuntaments
treballant en el territori.
Aquests Pressupostos donen resposta al manteniment del suport a les inversions
directes sobre el territori i indirectes a través del pla de concertació XBMQ, també per
millorar i ampliar la capacitat de resposta de la Diputació als ajuntaments en forma de
serveis municipals, gestionats en xarxa per optimitzar recursos, per millorar l’eficiència
i tot respectant l’autonomia local, i avançar i caminar cap a l’equitat dels serveis en tot
el territori. Avancem, amb aquests Pressupostos, per treballar, des de la Diputació,
com a administració local de caràcter intermedi per anar adequant, en el si de
l’organització, els objectius estratègics del procés RESET i per generar una situació
que permeti, al llarg de l’exercici 2008 i en els propers exercicis pressupostaris del
mandat, abordar les noves prioritats estratègiques que, a proposta del President de la
Diputació, es fixaran en el si de la Comissió de Vicepresidents.
Per últim, manifestar que les dades econòmiques o els resultats econòmics de
l’exercici o de la gestió d’un pressupost no es justifiquen en si mateixes sinó que,
evidentment, el que hem de fer és donar resposta a les necessitats dels ciutadans, a
les noves demandes i, per tant, han de servir perquè ajudin els ajuntaments a
desenvolupar les seves polítiques municipals. Ara bé, si la gestió i execució d’un
pressupost permet liquidacions positives amb romanents positius, amb un nivell
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d’endeutament baix i contingut, amb una reducció de la despesa impròpia, segur que
això permetrà i afavorirà el màxim de recursos econòmics per aconseguir els objectius
fonamentals de millora i atenció als ciutadans. Si això no es donés, difícilment es
podria abordar el segon i, per tant, com aquest és el cas de la Diputació de Barcelona,
d’aquesta Corporació, és per això que ens permet, amb aquesta proposta de
Pressupostos, afrontar el futur, del 2008 i dels propers exercicis del mandat, en una
bona posició. Per això, demano al Ple de la Corporació el recolzament a aquesta
proposta de Pressupostos, l’aprovació dels Pressupostos, de manera inicial, per a
l’exercici 2008.
Finalitzada la intervenció del Sr. Fogué, la Presidència obrí el torn de paraules als
diferents grups polítics de la Corporació. En primer lloc donà la paraula al Vice-president
tercer i portaveu d’Esquerra Republicana, Sr. Vives. Aquest és el primer Pressupost
del nou mandat de la Diputació de Barcelona, començà dient, però també és el
Pressupost del primer exercici del nou mandat als ajuntaments de la nostra
demarcació. És per això que reflecteix una línia de continuïtat respecte als anteriors
però alhora uns certs canvis que són fruit del nou acord del Govern de la Diputació i
dels acords, també, d’aquesta Casa, que ha signat amb la Generalitat de Catalunya
per a la progressiva reubicació dels serveis impropis que es venien assumint, des de
fa molts anys, a la Diputació de Barcelona i que, de mica en mica, fa que aquesta
institució es pugui dedicar, cada vegada més, a allò que li és propi, és a dir, el suport
als ajuntaments. En aquest sentit, volem destacar, des d’Esquerra, l’aportació al Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, fruit, també, d’aquests acords que la Diputació i
la Generalitat han signat i que han acabat amb litigis que semblaven realment eterns.
La Diputació de Barcelona ha pogut fer front als seus compromisos amb la Generalitat
però també mantenir la línia de suport directe als ajuntaments, veritable raó de ser
d’aquesta institució i si, enguany, la previsió de transferències als ens locals per
inversions no és tan alta com al passat Pressupost, no és pas fruit d’una voluntat de
retallar aquestes partides sinó de la previsió realista que, aquest any que ve, els
ajuntaments es troben en una situació de tancament de les obres de l’anterior mandat i
una planificació del present, la qual cosa fa preveure una menor demanda per al 2008
de part dels ajuntaments o, com a mínim, aquesta ha estat la tònica dels primers anys
dels darrers mandats.
També volem destacar que més del 60% de les transferències corrents d’aquesta
Casa ja tenen com a destinataris directes els ajuntaments i els ens locals que els
agrupen (Consells Comarcals, Mancomunitats i Consorcis). Aquesta és la línia que cal
seguir i, des d’Esquerra, volem que aquest percentatge s’incrementi any rere any. Però
tenim davant, també, nous reptes. Com a Diputació, hem d’estar preparats per donar
suport als ajuntaments en l’aplicació de la nova Llei de Serveis Socials, que fa molt
poc ha aprovat el Parlament de Catalunya i, d’això, ja n’ha parlat també el senyor
Fogué, perquè si bé és cert que aquesta és una llei que, potser per primera vegada, ve
acompanyada del corresponent finançament per part de la Generalitat, no ho és
menys que l’aplicació d’una llei tan ambiciosa portarà, a la pràctica, dificultats de
posada en marxa, i la Diputació hi ha de ser per ajudar els ajuntaments i fer aquesta
implantació el millor possible, abocant-hi els recursos personals i materials que faci
falta.
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I, finalment, volia destacar que la creació de l’Àrea de Comerç, fruit del nou acord de
govern d’aquest mandat es consolida ara en aquest nou Pressupost, un pressupost
per aquesta Àrea que continua la línia, iniciada l’any passat, consistent en fer un esforç
per augmentar aquelles partides destinades als programes de suport a les activitats i
serveis dels municipis. Una estructura més potent per continuar una tasca de suport
als ajuntaments en matèria de comerç, entès aquest no només com un sector
econòmic important de les poblacions sinó, també, com un agent social més amb un
paper determinant moltes vegades en la cohesió dels barris i ciutats que fa que la gent
que hi viu pugui esdevenir, més enllà d’individus, una comunitat. Amb aquest
Pressupost, esperem poder cobrir en bona mesura les demandes dels ens locals i
continuar buscant noves eines que ens ajudin a millorar el comerç urbà i de proximitat.
És per tot això que he dit que considerem que aquest és un bon Pressupost per a l’any
2008 i, per tant, li donarem suport.
A continuació va fer ús de la paraula el portaveu del grup Popular Sr. Cornet, el qual
començà la seva intervenció dient que és evident que aquest és un Pressupost que el
Partit Popular no pot votar, i no pot votar per una raó òbvia, que és que, al final, aquest
Pressupost no reflecteix ni reflectirà les previsions, les despeses que vostès realitzaran
aquest proper any.
Aquí parlem sempre que, fins i tot, sent un Pressupost que realment no preveu allò
que gastarem i en què ho gastarem, amb el qual no marca prioritats, en les dues
terceres parts de la despesa total que vostès podrien fer-hi aquest any, que sí és el
que està inclòs en el Pressupost, en aquest punt, també, hi han partides que podríem
discutir-hi. És evident que això passa, entre altres coses, pels romanents de Tresoreria
positius, que van augmentant any rere any, i que per principi un romanent de
Tresoreria és positiu per a les administracions sempre i quan no sigui, en aquest cas,
tan positiu que al final acabi sent negatiu, que és el cas de la Diputació.
El 2005 vam tenir un romanent de Tresoreria positiu de dos-cents noranta-nou milions
d’euros (299.000.000 €); el 2006, de tres-cents vint-i-set milions d’euros
(327.000.000€), i ara, el 2007, amb la previsió que tenim de tancament de Pressupost,
el trenta de setembre, ens donen un romanent positiu de dos-cents cinquanta-set
(257.000.000 € ) i diuen que al final de l’any serà de dos-cents divuit (218.000.000 €),
però també es veritat que diuen que sense comptar la liquidació provisional a compte
dels ingressos de la participació de l’Estat que, evidentment, farà que una vegada més
aquest romanent sigui superior als dels anteriors anys. Per cert, ja seria hora que
reconeguessin que quan vam plantejar el tema de la modificació de l’IAE, que ens van
atacar al grup Popular, dient que seria un desastre per a les finances de la Diputació,
any rere any s’està veient que no solament no ha estat un desastre sinó que, al revés,
la Diputació de Barcelona, efectivament, cada any va rebent més gràcies, una vegada
més, a una modificació, en aquest cas, de l’IAE, per part del Partit Popular, del Govern
quan governava a Madrid.
És evident que el Pressupost del 2007, no es pot comparar amb el del 2008 perquè el
que vostès aproven avui no té res a veure amb la realitat. És pot dir que és un gran
Pressupost, però per al Partit Popular és al revés. Quan parlem del 2007 per veure per
què el 2008 és un Pressupost inviable, vostès van definir un Pressupost de sis-cents
vuitanta milions d’euros (680.000.000 €) i, ara, amb la liquidació del trenta de setembre
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d’aquest any, vostès fan un romanent de crèdits, és a dir, capacitat de despesa pública
per vint-i-quatre milions d’euros (24.000.0000 €); és a dir, passem de sis-cents vuitanta
a mil vint-i-quatre milions. És allò el que els hi deia que, del que aprovem ara, al final
acabarem gastant el 50% més del que aprovem, si són sis-cents vuitanta i al final
tenim capacitat per gastar, que després no ho gastarem perquè tindrem, a la seva
vegada, un altre romanent positiu de Tresoreria, al final estarem gastant un 50% més.
La Diputació de Barcelona resulta que no gastarà, podent-ho fer, dos-cents setze
milions d’euros (216.000.000 €), quasi el total del pressupost dels districtes de
despesa corrent de l’Ajuntament de Barcelona o el 115% de les despeses corrents de
TV3 a Catalunya. Això tindria sentit si tinguéssim uns ajuntaments amb unes
economies magnífiques i no fos necessària aquesta inversió però a dia d’avui,
desgraciadament, tenim uns ajuntaments amb moltes necessitats i dintre de les seves
competències, podria invertir-hi.
Ara anem a comparar partides inicials que després s’aniran incrementant en un 50% o
més de la realitat del que es pressuposa. Capítol VI del Programa de Viabilitat Local
2007: setze milions set-cents mil euros (16.700.000 €), en el 2008: dinou milions setcents mil euros (19.700.000 €). Això sí, tres milions d’euros (3.000.000 €) venen del
conveni amb la Generalitat i, en realitat, vostès incrementen trenta mil euros (30.000
€), un increment important per a una problemàtica bàsica i fonamental com són les
vies locals.
Des del Grup Popular no estem d’acord amb les inversions en publicitat: hem passat
d’un pressupost de campanyes de difusió i publicitat del 2007, tenia una provisió inicial
d’un milió vuit-cents mil euros (1.800.000 €), a 2008, tres milions cent cinquanta mil
euros (3.150.000 €). A trenta de setembre hem passat del famós milió vuit-cents mil
euros (1.800.000 €) a sis milions vuit-cents mil euros (6.800.000 €), o sigui quasi
quatre vegades. Això vol dir, per deducció lògica, que si en aquest pressupost del
2008 tenim tres milions cent cinquanta mil euros (3.150.000 €), si ho multipliquem per
quatre passarem a un pressupost de deu milions cinc mil euros (10.500.000 €).
Aquesta quantitat casualment quasi coincideix amb els onze milions d’euros que ha
citat el Portaveu Socialista per al Programa de Crèdit Local, que es tan important per
als ajuntaments.
Aquests diners es tan sols per campanyes de difusió i publicitat, no comptem ni les
fires ni els estands, ni les exposicions, ni els premis, ni els actes públics ni les
jornades, ni els seminaris, ni la senyalització ni les publicacions.
En relació a la COM-Ràdio, hem dit cent vegades que és important recolzar les ràdios
locals; però el que no té sentit és que es faci mitjançant la COM-Ràdio. El que haurien
de fer és tancar-la, i tancar-la perquè entenem la despesa que genera per l’audiència
que té, és evident que no és òptima.
El Grup Popular demanem i és fonamental per a nosaltres, per als ciutadans i per als
ajuntaments, que és que es faci pública l’aportació que fa la Diputació a tots els
ajuntaments de la província de Barcelona en diferents conceptes.
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Entenem que la informació ha de ser transparent, lliure i sobretot pública, i vostès són
responsables perquè tinguem tots els ciutadans i tots els ajuntaments les inversions
que es fan en els diferents municipis de Barcelona.
Vull recordar les inversions, i nosaltres ja vam denunciar, el 2007, la baixa execució
dels crèdits de Capítol VI, que llavors era d’un 33,6% i Capítol VII, que era un 20%.
Això era, insisteixo, la previsió inicial que hi havia en el Pressupost del 2007, semblant
a un increment no molt important al Pressupost del 2008 però, si al final seguim mirant,
en aquest cas, les operacions reconegudes a 31 de desembre, ens diuen que hi
hauran unes inversions reals del 38,2%, cinc punts més, i una transferència de capital
del 64,3%. Seguim tenint un grau d’execució de les inversions molt més baix que el de
l’Estat però, en canvi, també, més baix que l’Ajuntament de Barcelona. En l’any 2006,
en el Capítol VI, es va executar el 39,4%, quasi com la Diputació, però una mica més
amb el qual, en això, fins i tot guanyen també a l’Ajuntament de Barcelona, i a la
Generalitat de Catalunya, encara que a la Generalitat de Catalunya no tenen el
problema que tenen vostès; el problema de la Generalitat de Catalunya és que allí sí
que hi ha un problema important de dèficit; en canvi, aquí el problema és que, a sobre,
hi ha superàvit.
En relació a un tema fonamental per als ciutadans com és l’habitatge, representa en el
Pressupost els crèdits per a l’habitatge, el 12,7% de desenvolupament econòmic i
social, enfront al 17% que destinaran a Turisme
Acabo dient que aquest Pressupost no podem votar-lo a favor, perquè no reflecteix en
absolut el que passarà, perquè les previsions polítiques que vostès diuen que es fan,
al final, l’experiència d’aquest Grup i l’experiència que es detalla al Pressupost no es
realitza i perquè les poques prioritats que fan en un Pressupost inicial tampoc estem
d’acord, com he citat diferents casos i, a més, amb uns criteris que podrien ser molt
discutibles per no dir, en alguns casos també, unes inversions electoralistes.
Després de la intervenció del Sr. Cornet, la Presidència donà la paraula al portaveu del
grup d’Iniciativa per Catalunya Verds Sr. Funes.
Per a nosaltres, començà dient, les polítiques locals han d’anar adreçades,
bàsicament, a una major qualitat de vida dels ciutadans i una major cohesió social, i en
aquesta lògica és a on, com entenem, la Diputació de Barcelona ha d’actuar.
Hi ha noves realitats i nous reptes per a les ciutats i pobles i, per tant, a partir d’aquí
s’han d’abordar i també hi ha una nova realitat en diferents àrees quant a nivell
institucional, desenvolupament legal de diferents qüestions com, sense anar més lluny,
doncs la nova Llei de Serveis Socials a Catalunya o la famosa llei de la dependència,
que en propers anys la majoria dels ajuntaments, doncs, hauran de començar a
aplicar. En aquesta línia, entenem que la prioritat de la Diputació, per tant, ha de ser
donar serveis als ajuntaments perquè puguin abordar aquests escenaris, perquè
puguin fer polítiques locals més innovadores, de major qualitat i que busquin una major
equitat. Per això, també entenem i creiem que és lògic que la Diputació faci apostes en
àrees concretes que necessiten un reforç com pot ser Medi Natural, Vies Locals,
Benestar Social o Salut Pública; entenem, amb aquesta lògica també, que la Xarxa és
una bona eina de suport als ajuntaments però que la Diputació hem d’anar generant,
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segurament, un major reforç dels diferents dispositius que donen suport a les
polítiques municipals i en aquest sentit creiem que, durant el mandat, això s’anirà
visualitzant.
Aquest Pressupost, també, visualitza la voluntat de ressituar els serveis impropis, els
anomenats serveis impropis. Per a nosaltres, un país on els serveis estan a
l’administració que té les competències és un país que pot començar a dir-se modern,
En relació amb algunes qüestions concretes, nosaltres creiem que és bo un
Pressupost de continuïtat en diferents àrees com, en concret, en temes d’educació. És
bo poder continuar el treball fet els darrers quatre anys, reforçant el paper dels
ajuntaments com a administració educativa, que pot incorporar la participació de la
ciutadania en la lògica d’una administració educativa. És important que la Diputació
continuï donant suport a tot el que són projectes i línies estratègiques que reforcin la
cohesió social a través de l’educació o que entenguin que l’educació és una eina
bàsica per a l’equitat i que, a partir d’aquí, es fomenti la promoció social a través de
l’educació i l’èxit escolar, en definitiva, això que estem parlant, o que reforci el
posicionament dels ajuntaments com a servei educatiu i, especialment, en temes de
petita infància, que creiem que, avui per avui, és un nou escenari, una nova realitat i
una gran demanda dels diferents ajuntaments. La creació de més serveis d’escolabressol i similars és una prioritat.
A la Diputació, ens hem de ressituar en matèria de salut, en matèria de consum.
Creiem que cal fer una nova, un nou disseny de com els ajuntaments es posicionen en
tot el desplegament de les possibles lleis de salut, dels diferents organismes que vagin
sortint o com els ajuntaments poden reforçar tot el que són els serveis d’atenció als
consumidors, a les ciutadanes i als ciutadans que tenim uns contratemps als últims
mesos, com a ciutadans que són consumidors de serveis públics, necessitaran més
suport, més assessorament i més idees.
Entenem que aquest és un Pressupost que marcarà tendència de treball dels propers
quatre anys, i que en aquest mandat s’haurà d’incrementar el treball transversal de les
diferents Àrees de la Diputació anant superant el que és el treball interàrees o el que
és la petita col·laboració per oferir unes línies més potents d’atenció i de suport als
municipis i, en definitiva, als ciutadans de la nostra demarcació.
En el seu torn, el President del grup de Convergència i Unió Sr. Garcia Cañizares
començà la seva intervenció dient que aquest és el primer pressupost del mandat i
entenem que ha de ser el que marqui el full de ruta de tot el mandat, que sigui capaç
de marcar les directrius de totes les necessitats emergents que van sortint a les
nostres unitats i que aniran sortint els propers anys.
La Diputació, amb els seus comptes, és la que ha de treballar per ajudar els
ajuntaments amb aquests nous reptes que és evident que tenim. Els municipis i les
comarques, els propers anys, tindran i tenen variacions importants en la seva població,
no només perquè l’execució d’aquest Pressupost ha d’ajudar a municipis, ajuntaments
i Consells Comarcals a desenvolupar les noves lleis, d’Autonomia Personal i
Dependència i de Serveis Socials sinó perquè, a més, s’ha de posar el seu èmfasi en
qüestions tan importants com el creixement de la població o la immigració. Són lleis
que, malgrat no estant en funcionament, sí que han caigut, ja, damunt de la població.
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És evident que, des de diferents espais, des de l’espai polític, des de l’espai mediàtic,
s’ha fet saber als ciutadans l’aprovació d’aquestes lleis i que, per tant, ja des dels
municipis, que som l’administració més propera al ciutadà, ja ens estan demanant
resposta a aquestes necessitats. Sabem que serà una despesa important de nou per
als municipis. Tots saben que, dels pressupostos de despesa dels ajuntaments, hi ha
un 33% que no li és pròpia, que no és competència directa però que, en canvi,
justament perquè estem molt a prop dels ciutadans, ens veiem obligats a donar com a
resposta el sí. Saben vostès, que són regidors o alcaldes, o alcaldesses o regidores,
que, quan un ciutadà s’adreça a un ajuntament amb un problema, mai no se li pot
contestar que es resoldrà perquè no és competència de l’administració local o de
l’administració de l’ajuntament. És per això que entenem que estem d’acord, i molt
d’acord, amb què la partida de Serveis Socials augmenti per tal de poder desenvolupar
aquest nou repte que se’ns planteja per als propers anys. Consta en el Pressupost que
aquesta sensibilitat hi és, tot i que no es té massa clar, exactament, com quedarà
aquesta normativa, com s’acabarà de desenvolupar i com afectarà econòmicament els
municipis, els ajuntaments i els Consells Comarcals.
És també un punt important, que volem assenyalar, el canvi engegat els darrers anys
de traspassar aquelles competències que no li són pròpies, a la Diputació, a altres
administracions a l’àmbit nacional, a la Generalitat de Catalunya; per tant, en casos
com el Clínic, Torribera i seguiran produint-se aquests traspassos a altres
administracions, que hi ha encara molts pendents, que són Carreteres, que pot ser
l’Institut del Teatre i que són molts altres. Per tant, alliberar el Pressupost de la
Diputació d’aquestes despeses és important i que el que toca realment és adreçar
definitivament l’esforç de la Diputació directament a les necessitats de les
administracions locals, Ajuntaments o Consells Comarcals. En aquest sentit estem
d’acord amb què segueixin impulsant aquestes polítiques de transferències a serveis
d’altres administracions d’àmbit nacional i, d’altra, que tinguin clar que s’ha d’anar
mesurant la transferència de serveis i de fons, també, a les administracions locals
tenint en compte que, d’aquí a uns anys, ens haurem de posar d’acord en què algunes
competències de la Diputació vagin passant a altres administracions locals,
Ajuntaments, Consells Comarcals o Consorcis. Val a dir que, en aquest sentit, i això ho
treballem conjuntament, sempre comptareu amb el recolzament i el consens de
Convergència i Unió.
És aquest un Pressupost a cavall de dos mandats, per tant, no massa variable
respecte dels anteriors i amb poques possibilitats d’incloure noves propostes o
variacions. Malgrat això, val a dir que s’hi ha inclòs i ha estat sensible el Govern a
algunes propostes que nosaltres hem anat fent els últims mesos, les últimes setmanes
com arranjament de camins, hem parlat també de qüestions com gosseres municipals
o gosseres comarcals o, fins i tot, rehabilitació d’edificis històrics. Hagués estat desig
del nostre Grup treballar amb més temps per proposar noves propostes diverses i no
ha estat possible, i això també ho entenem, perquè l’inici de mandat va ser el mes de
juliol i enteníem que l’estructura de confecció del Pressupost ja estava engegada i que,
per tant, calia, doncs, seguir treballant des del Pressupost 2007 per afrontar el 2008
amb la voluntat de tancar un mandat i començar un altre. Tot i això creiem que és
absolutament necessari que, a partir d’ara, treballem conjuntament perquè el mandat
sigui i es tanqui amb el desig que tenim tots plegats: el desig que es tanqui amb un
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bon servei per als ens locals (Ajuntaments, Consells Comarcals i Consorci, insisteixo,
perquè aquest també ho és).
És per aquest motiu que aprofitem el Plenari per demanar al Govern la convocatòria
de reunions periòdiques per tal de repassar les actuacions que es fan, des de la
Diputació de Barcelona, arreu del territori i poder, així, fer palès que els ajuts a
diversos ajuntaments estan basats en l’equitat i que no depenen, en absolut, del color
polític dels diferents governs, o de la ubicació, o del nombre o de si és un poble petit o
una gran ciutat. Demanem aquestes reunions periòdiques perquè ens toca i entenem
que el Grup de Convergència i Unió porta a la Diputació, o aporta les inquietuds i les
voluntats de tota la província i, sobretot, val a dir i és força important, saber i ressaltar
que nosaltres som una força política amb molta implantació al territori i que, per tant,
tenim molts alcaldes i regidors als diferents governs de la demarcació. Aquesta
comissió, aquestes reunions de seguiment no les presentem com a fiscalitzadores de
l’acció de govern tot i que no defugim, ni molt menys, de la nostra feina de fiscalitzar
les accions de govern. Entenem aquesta proposta com una proposta de col·laboració,
com una proposta per tenir clar i estar tranquils que el repartiment, insisteixo, és
equitatiu a totes les administracions del nostre territori. Convergència i Unió, com és
evident i tothom sap, no formem part del Govern de la Diputació de Barcelona però sí
formem part de molts governs al nostre territori i, per tant, compartim i marquem full de
ruta de molts projectes d’un conjunt d’homes i dones de la demarcació que viuen i
busquen, cada dia, millorar la seva qualitat de vida, que busquen més oportunitats,
que volen més possibilitats de desenvolupament personal. Per tant, el que volen en
definitiva és que el futur sigui un present millor.
El nostre vot d’avui serà favorable als Pressupostos que es presenten al Plenari,
explicant, i cal fer, també, esment al fet que no estem d’acord al cent per cent dels
comptes que ens presenten però, com veuen, no hem volgut fer un repàs de les
partides pressupostàries i ressaltar aquelles en què no hi estem d’acord. És, per tant,
aquest un vot de confiança, en el mandat, i esperem i desitgem de debò amb aquesta
proposta i amb aquest vot que els propers anys seran positius, i que, de la confiança
que fem, se’n traurà un bon rendiment. És veritat que esperem que ni el Govern ni les
persones ens decebin aquest nou mandat. Volem creure que les nostres aportacions
seran importants per a la província i entenem que serà així, i volem creure que, des del
Govern, s’escoltaran les propostes del segon Grup de la Diputació de Barcelona.
Suposo que seria estrany, fins i tot, acabar un Ple de Pressupostos fent esment a un
poeta però m’atreviré a fer-ho sobretot perquè Miquel Martí i Pol era de Roda de Ter i
era persona estimada, i el poeta del poble. En Martí i Pol deia, en uns versos, que “el
poble és el meu esforç i el vostre esforç” i que “el poble és la meva veu i la vostra veu”
i acaba dient: “El poble és el conjunt de la meva veu, de la vostra veu, del meu esforç,
del vostre esforç, de la meva mort i de la meva petita mort”. Amb això, entenc que
reflecteix el que volem dir: volem fer l’esforç de compartir aquesta Diputació en el
sentit que doni servei als municipis entenent, sense cap dubte, on estem situats i quina
és la nostra feina en aquesta administració local.
Tot seguit, per matisar o contestar les intervencions d’alguns dels portaveus dels
diferents grups polítics que integren la Corporació, el Sr. Fogué, adreçant-se en primer
lloc al portaveu del grup Popular, manifestà que s’ha fet alguna afirmació en relació a
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la modificació de l’IAE com un impost i ja ha demostrat que no ha estat un desastre,
que no va ser un desastre l’acció del Govern. Jo el que li puc dir és que crec que per a
nosaltres el desastre més gran és que el Govern de l’Estat actuï sense arribar a acords
amb l’administració local eliminant una de les fonts d’ingressos de l’administració local
i dir-li també que la compensació que va plantejar el Partit Popular quan estava al
Govern de l’Estat va ser tan insuficient que va fer falta que l’actual Govern fes una
segona compensació per arribar a allò que sí que s’havia compromès.
Possiblement hi ha la confusió entre el que s’entén per pressupost i per liquidació; el
pressupost és una previsió; la liquidació és la constatació. Per tant, ara el que estem
fent és anar a fer una aprovació d’un pressupost, o sigui que és una previsió i jo crec
que allò que diu vostè “pressupost inviable”, seria inviable si la previsió d’ingressos
que es fes en el pressupost estigués hiperinflada i, per tant, a l’hora d’executar-se i
liquidar-se, els ingressos quedessin per sota del que són les despeses. Quan la
situació és al revés, no em digui que el pressupost és inviable, s’està confonent, crec
que s’està equivocant. Els diners de les obres pendents que no s’han executat en els
ajuntaments, estan dipositats en comptes i que donen els seus rendiments, i aquests
rendiments, evidentment, reverteixen sobre els ingressos de la pròpia Diputació.
Quan parla vostè de Vies Locals, continuà dient el Sr. Fogué, ha confós els números.
En relació al capítol VII els tres milions del conveni de carreteres amb la Generalitat
estan en aquest Capítol i no en el VI, o sigui que són dinou de Capítol VI més els que
hi han al Capítol II, de contractació de serveis de rodament, per exemple, més aquests
tres d’inversions al Capítol VII.
En relació als temes de publicitat i comunicació, aclarir que si està la ruta de la Guia de
Turisme, la participació a MUNICIPÀLIA, la participació a l’AGROTUR, està tota la
relació. Quan parla d’habitatge, sembla donar-nos a entendre que la Diputació té com
a competència i funció fer habitatges, i construir habitatges. No és aquesta, ni la nostra
funció ni la nostra competència; en tot cas, el que fem és donar suport als ajuntaments
que, mitjançant empreses públiques municipals o no, volen desenvolupar projectes i
volen construir habitatge, però nosaltres no som ni promotors ni constructors
d’habitatges. Per tant, el pressupost que hem de fer no és un pressupost per construir.
Sobre si la inseguretat o els accidents que hi puguin haver a les vies locals poden ser
responsabilitat d’aquesta administració per no dotar de manera suficient els programes
dir-li que la Diputació de Barcelona no té les competències en les vies locals ni en les
carreteres, és competència de la Generalitat. El que sí que tenim és un conveni i un
acord en el qual se’ns delega la gestió d’un tram de gairebé dos mil quilòmetres de
vies locals, pels quals el que hem de fer és el manteniment i la seguretat vial, i no
confongui amb el que puguin ser obres d’inversió de fer desdoblaments, de fer
rotondes.
Independentment dels Pressupostos que presentem, jo crec que vostès, de manera
preventiva ja preparen la justificació del no, que després cometen alguns errors
d’interpretació i un gran error molt important: acostumen a comparar coses que no són
comparables. En sistemes de medició, no es poden comparar els centímetres amb els
metres i amb els quilòmetres. No es poden sumar; s’han de passar cadascú al seu
nivell; si no, no es poden sumar, i vostès ens comparen una part del Pressupost amb
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el d’un districte de Barcelona, després el comparen amb Radio-televisió; o sigui, això,
no són comparables, no són exercicis rigorosos a l’hora de comparar.
En relació al Grup de Convergència, afegí el Sr. Fogué, el que sí que els hi volia dir és
que els Pressupostos reflecteixen coincidències i hi ha la ferma voluntat que, tal com
vostès han plantejat, tot el treball que s’està fent d’alliberar despesa impròpia,
evidentment, aquesta vagi repercutint, com no pot ser d’una altra manera, sobre el que
són les despeses pròpies, o sigui les despeses adreçades fonamentalment al suport i
la cooperació de la Diputació dels ajuntaments. El nostre acord en el cent per cent crec
que és gairebé quasi una cosa de sinceritat de tots plegats, però el que sí que és
important és dir que el que s’està d’acord és en assumir una certa corresponsabilitat
en allò que s’està d’acord. Crec que és obligació del Govern i del Grup de
Convergència buscar mecanismes de col·laboració, de diàleg, de coincidències en les
polítiques municipals i en el paper de la Diputació respecte d’aquestes polítiques
municipals, i, les coincidències, possiblement les trobarem precisament aquí:
aprofundim les coincidències, treballar plegats pel municipalisme des de les
coincidències i, en tot cas, deixar per a altres àmbits i altres moments les nocoincidències polítiques lícites, necessàries i importants que hi han entre
Convergència i Unió i, per exemple, el Grup que represento, que és el del PSC. Crec
que, sens dubte, trobarem l’espai, la forma i el temps per avançar en aquesta línia, a
part de la Comissió de Vicepresidents, amb les que jo em comprometo i ens
comprometem a formular a partir d’aquest moment.
Per contestar al Sr. Fogué, sol·licità la paraula el Sr. Cornet el qual posà de manifest
que en la seva intervenció ha fet referència als documents que l’equip de Govern
presenta al Ple. Després de relacionar les partides corresponents a campanyes de
publicitat, campanyes de difusió, fires i estands, exposicions, premis, actes públics,
afegí que, aquesta és la realitat i simplement s’ha referit a la documentació tramesa.
Una cosa son les despeses en campanyes de publicitat i campanyes de difusió, i una
altra cosa les partides pressupostàries que han destinat a Fires i estands, exposicions,
premis, actes públics, jornades i seminaris, senyalització i publicacions. Si resulta que
apliquen unes partides a altres que no són, llavors és un problema d’execució.
Pel que fa al tema de l’IAE, afegí, el Govern actual, no es el que ha fet, que els
ajuntaments estiguessin més compensats.
Nosaltres ens queixem de que vostès fan un pressupost que, després, resulta que
s’incrementa en un 50% els seus ingressos i les seves despeses, i si això,
efectivament, és per estalviar, estaria bé, però el problema està en què som una
administració per ajudar els ajuntaments i això vol dir que, a dia d’avui, hi ha dos-cents
onze milions d’euros que no s’apliquen ni en despesa ni en inversió als ajuntaments de
la província de Barcelona, i això, és una mala gestió.
Per al·lusions, el Sr. Fogué contestà que els números estan escrits i tota la
documentació la té; però la lectura o la valoració que se’n poden fer pot ser molt
diferent i crec que està fent una lectura preventivament equivocada.
Vostè el que pretén es justificar que tots els romanents són diners que no té la
Diputació de Barcelona, compromesa la seva despesa, i això és mentida i es discuteix
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en la liquidació pressupostària, i queda clar que del romanent total, el que queda
disponible a l’anterior va ser al voltant de cinquanta milions d’euros i la previsió que
tenim ara, de cara al 2007 està al voltant dels trenta-quaranta milions d’euros.
Pel que fa al tema de comunicació, si que hi ha transparència en els números i tot això
que vostè diu, campanyes de publicitat, per exemple platges netes i segures,
prevenció d’incendis forestals, campanyes de difusió, rutes literàries per la Xarxa de
Parcs, l’Agenda Escolar; fires i estands, el Saló del Llibre de Barcelona,
MUNICIPÀLIA, exposicions, actes públics, com per exemple Jornada de Portes
Obertes el dia de Sant Jordi, la Festa de Sant Jordi..., edició de cent setanta llibres, i
això és el que suma nou milions d’euros, no són nou milions més tot això. Aplicant una
mica de rigor, aquesta és la lectura.
Per acabar amb el debat, el Sr. Cornet manifestà que volia que s’adjuntés a l’acta,
com un annex, la documentació que ell presentarà, que fa referència al romanent de
Tresoreria, que no és la xifra manifestada pel Portaveu Socialista, de trenta milions,
estem parlant que la previsió que tenen avui, a tancament, és de dos-cents onze
milions d’euros, així com les xifres corresponents a les partides de publicitat i d’altres
criteris, que no coincideixen amb la que figuren a la seva documentació; és a dir, que
no tenen res a veure amb el manifestat i defensat pel Sr. Fogué.
Abans d’aixecar la sessió, la Presidència volgué puntualitzar que no s’ha de
confondre el que és la difusió de determinades coses amb campanyes de publicitat.
Per a mi, una guia de turisme interior de Catalunya no és publicitat, és justament una
mesura per intentar motivar i una mesura que valoren molt positivament moltíssims
ajuntaments, fonamentalment de la Catalunya interior.
Crec que fer una campanya per impulsar l’hàbit de la cultura i de la lectura a les
biblioteques, fer una campanya per la prevenció d’incendis a l’estiu o fer una
campanya perquè la gent utilitzi els serveis que es posen, a l’estiu, a la platja, no són
campanyes de publicitat. En qualsevol cas, si fem tot això és perquè és el que
demanen els ajuntaments i ho continuarem fent.
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, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i el
vot contrari dels diputats assistents del grup polític del Partit Popular. El resultat
definitiu va ser de 41 vots a favor, 5 abstencions, per absència de cinc diputats en el
moment de la votació, i 3 vots en contra.
El president aixecà la sessió a les 13 hores i 15 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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