
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2009 

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 19 de novembre de 2009, 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, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vice-president segon, 

Màrius García Andrade, del vice-president quart, Carles Martí Jufresa 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, Mateu 

Chalmeta Torredemer, 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, Arnau Funes Romero, Xavier 

García Albiol, Joan Carles García Cañizares, Carme García Suárez, Carme García 

Lores, Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez Fernández, José Manuel González 

Labrador, Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria Martorell, 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, Juan Carlos del Río Pin, Rafael Roig 

Milà, Teodoro Romero Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz 

Sanz, Joan Sau Pagés, Jordi Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc Torné 

Ventura. 

 

Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació. 

 

Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la 

interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.  



 

 

Va excusar la seva assistència el vice-president cinquè, Lluís Recoder Miralles. 

 

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 

en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr. 

President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que 

es transcriu a continuació: 

 
1.- Presa de possessió del càrrec de Diputat Provincial de l’Im. Sr. Mateu Chalmeta 

Torredemer pel Partit Judicial de Barcelona de la llista electoral del Partit d’Esquerra 

Republicana de Catalunya – AM. 

 

2.- Donar compte al Ple de l’escrit de renúncia presentat per l’Im. Sr. Bartomeu Muñoz 

Calvet, del seu càrrec de Diputat Provincial d’aquesta Diputació, de data 10 de 

novembre de 2009. 

 

3.- Dictamen que proposa aprovar inicialment el Pressupost General de la Diputació i 

les seves Bases d’execució per a l’exercici de 2010. 

 

4.- Dictamen que proposa aprovar el Pla econòmicofinancer per a l’assoliment del 

reequilibri de l’estabilitat pressupostària. 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
 

1.- Presa de possessió del càrrec de Diputat Provincial de l’Im. Sr. Mateu 
Chalmeta Torredemer pel Partit Judicial de Barcelona de la llista electoral del 
Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya – AM. 
 

La Presidència sol·licità al Sr. Mateu Chalmeta Torredemer que s’apropés a la taula 

presidencial per tal de procedir a la pressa de possessió del càrrec de Diputat 

 



 

Provincial, un cop entregada la credencial acreditativa de Diputat, lliurada per la Junta 

Electoral Central,  a la Secretaria General per donar la conformitat. Tot seguit la 
Presidència li pregunta: 

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir amb fidelitat les 

obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat al 

Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així 

com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?” 

 

el qual respongué: 

 

 Per imperatiu legal, si prometo” 

 

Seguidament la Presidència lliurà al Diputat l’escut de la Diputació de Barcelona. 

 

I el Ple en restà assabentat. 

 

2.- Donar compte al Ple de l’escrit de renúncia presentat per l’Im. Sr. Bartomeu 
Muñoz Calvet, del seu càrrec de Diputat Provincial d’aquesta Diputació, de data 
10 de novembre de 2009. 
 

“ATÈS que en data 10 de novembre de 2009, l’Ilm. Sr. Bartomeu Muñoz Calvet, 

membre d’aquesta Corporació va renunciar expressament i per escrit al seu càrrec de 

Diputat d’aquesta Diputació i que va tenir entrada en el Registre general d’aquesta 

Corporació, en data 11 de novembre de 2009. 

 
Atès que la pèrdua de la condició de Regidor comporta legalment la pèrdua de la 

condició de Diputat, ja que tant pel nomenament com per al manteniment del càrrec de 

 



 

Diputat es requereix com a condició indispensable el ser Regidor d’algun dels 

municipis que constitueixi legalment el Partit Judicial corresponent.  

 

VIST que l’article 208 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral 

general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició d’un 

regidor o regidora, al lloc de Diputat/da, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc 

un dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert 

entre ells. 
 

ATÈS que el paràgraf segon de l’article 208 regula que, en el cas de no poder cobrir 

alguna de les vacants, per haver passat a ocupar les vacants anteriors els tres 

suplents elegits en el Partit Judicial, es procedirà a una nova elecció de diputat/da 

corresponent al Partit Judicial, d’acord amb el procediment regulat en l’article 206 de la 

mateixa llei.  
 

Atès que en el mateix sentit, la JEC va dictar una Instrucció, en data 10 de juliol de 

2003, que va assenyalar que en el cas que la vacant es produís en el càrrec d’un 

diputat/da, la corresponent Corporació ho posarà en coneixement de la Junta electoral 

competent. 

 

ATÈS que les Juntes Electorals de Zona es dissolen als 100 dies de les últimes 

eleccions i que les eleccions europees es van celebrar el 7 de juny de 2009, les Juntes 

Electorals de Zona es van dissoldre el 15 de setembre de 2009; per la qual cosa, la 

Junta electoral competent per al nomenament del nou Diputat i el lliurament de la 

corresponent credencial, és la JEC, a l’empara del que s’assenyala en l’article 19. 1) l) 

de la LOREG. 

 

ATÈS els acords de la Junta Electoral Central de data 18 d’octubre de 1991 i 15 de 

juliol de 1994, en virtut dels quals lliurada la corresponent la credencial, el Diputat 

 



 

electe té dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec, al primer Ple que se 

celebri. 

 

VIST que l’article 7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 

el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, 

expressament estableix que el Diputat que resulti proclamat haurà de presentar la 

credencial davant la Secretaria General de la Diputació. 

 

Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 

parcialment modificada per la Llei 53/2003 de 16 de desembre, proposo al Ple 

l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 

Primer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia voluntària per escrit de l’Ilm. Sr. 

Bartomeu Muñoz Calvet, del seu càrrec de diputat d’aquesta Diputació, de conformitat 

amb el seu escrit de data 10 de novembre de 2009. 

 

Segon.- SOL.LICITAR a la Junta Electoral Central que, de conformitat amb la seva 

instrucció de 10 de juliol de 2003, procedeixi a expedir la credencial acreditativa de la 

condició de Diputat Provincial del primer suplent de la llista electoral del Partit dels 

Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM) pel Partit Judicial de Barcelona, 

que figura a l’Acta de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, SR. JORDI WILLIAM 

CARNES AYATS, amb la finalitat de cobrir la vacant de Diputat d’aquesta Corporació 

local produïda com a conseqüència de la renúncia efectuada per l’Ilm. Sr. Bartomeu 

Muñoz Calvet.  

 

Tercer.- Que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de Diputat electe 

del Sr. Jordi William Carnes Ayats, per part de la Secretaria General es NOTIFIQUI de 

 



 

forma fefaent a l’interessat la recepció de la credencial, als efectes de que pugui 

prendre possessió del seu càrrec de Diputat d’aquesta Corporació local, a la primera 

sessió Plenària que se celebri, previ jurament o promesa del càrrec de Diputat d’acord 

amb la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia presentació 

de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles incompatibilitats, i 

sobre qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui proporcionar ingressos 

econòmics, d’acord amb el que disposa l’art. 75.7, de la Llei reguladora de les Bases 

de Règim Local i art. 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 

 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord mitjançant certificació emesa per la Secretaria 

General de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral Central, als efectes legals 

oportuns i, en especial, perquè procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa de 

Diputat Provincial del Sr. Jordi William Carnes Ayats.” 

 

I el Ple va prendre consideració de la renúncia esmentada i la sol·licitud a la Junta 

Electoral Central. 

 

ÀREA D'HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

3.- Dictamen de data 5 de novembre de 2009 que proposa aprovar inicialment el 
Pressupost General de la Diputació i les seves Bases d’execució per a l’exercici 
de 2010. 
 
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), complementària de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases de règim local, desenvolupada quant al capítol I del títol VI, en 

matèria de pressupostos, pel RD 500/1990, de 20 d'abril, que reglamenta 

pressupostàriament el Text refós abans esmentat, determina a l'article 164 que les 

 



 

entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el qual 

s'integraran el pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms d'ella 

dependents, així com els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats 

mercantils, el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local. 

 

Del conjunt de les disposicions assenyalades que constitueixen el marc legal en matèria 

pressupostària de les corporacions locals, cal posar de manifest els particulars següents: 

 

El pressupost general ha estat format pel president i està integrat pel pressupost de la 

pròpia Corporació, el dels organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, 

Fundació Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributària, i per les previsions de 

despeses i d’ingressos de l’entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local (XAL), de 

conformitat amb allò previst a l’article 168 del TRHL. 

 

L'òrgan competent per a l'aprovació del pressupost és el Ple de la Corporació, conforme 

determina l'article 33.2.c) de la Llei 7/1985 i l’article 168.4 del TRHL. 

 

L'acord d'aprovació serà únic i haurà de detallar els pressupostos que s'integren en el 

pressupost general, no podent aprovar-se cap d'ells separadament. 

 

Aprovat inicialment el pressupost general i d'acord amb l'article 169.1 del TRHL, 

s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per un termini de 

quinze dies hàbils, 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. 

 

 



 

El pressupost general definitivament aprovat serà inserit al Butlletí Oficial de la Província i 

resumit per capítols de cadascun dels pressupostos que l'integrin. 

 

Del pressupost general definitivament aprovat, es trametrà còpia a l'Administració de 

l'Estat i a la Comunitat Autònoma, simultàniament a la tramesa abans referida. 

El pressupost entrarà en vigor en l'exercici corresponent, un cop publicat en la forma ja 

citada. 

 

La còpia del pressupost haurà d'estar a disposició del públic, a efectes informatius, des 

de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici. 

 

El pressupost general contindrà, per a cadascun dels pressupostos que en ell s'integren, 

els estats de despeses i d'ingressos, i inclourà així mateix les bases d'execució i 

s'afegiran els annexos i documentació prevista al TRHL. 

 

Cadascun dels pressupostos que s'integren en el pressupost general haurà d'aprovar-se 

sense dèficit inicial. 

 

L'estructura pressupostària aplicable és la que s'estableix a l'Ordre del Ministeri 

d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 

pressupostos de les entitats locals, i a la qual s'adapta el pressupost per programes. 

 

El pressupost general consolidat de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2010 no 

s'ajusta al principi d'estabilitat definit en l’apartat 3 de l’article 19 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei general 

d’estabilitat pressupostària (TRLGEP), i previst a l’article 4.1 del RD 1463/2007, de 2 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de 

desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, com es 

desprèn de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 

 



 

d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que 

s’incorpora al previst a l’article 168.4 del TRHL, en compliment d’allò que disposa 

l’article 16.2 del Reglament esmentat.  

 

D’acord amb allò previst a l’art. 19.1 del Reglament de desplegament de la Llei 

d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, s’escau l’aprovació 

d’un Pla econòmic financer per assolir el reequilibri de l’estabilitat pressupostària a tres 

anys.  

 

Vistes les disposicions legals abans citades i tota vegada que el pressupost s'adapta en 

la seva estructura i contingut a la normativa legal vigent. 

 

Vistos els punts 4.1.b) i 4.1.g) de la Refosa 1/2009, sobre delegació de competències i 

atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució 

del Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 2008, i publicada al BOPB 

número 308, de 24 de desembre de 2009.  

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 

Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de 

Seguiment de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
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 2010, amb el contingut que resulta de l’Annex I 

que s’acompanya, que en termes consolidats apuja fins a set-cents set milions sis-cents 

 



 

noranta-dos mil tres-cents quaranta-quatre euros (707.692.344,00 EUR), i en el qual 

s’integren els pressupostos que es detallen tot seguit: 

 

 PRESSUPOST EUR 

A) Corporació 661.500.000,00

B)  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 

 

18.398.000,00

2.845.000,00

6.000,00

40.500.000,00

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

de l'entitat pública empresarial local “Xarxa 
Audiovisual Local” (XAL) 

 

9.881.734,00

             

Segon.- APROVAR inicialment l'estructura pressupostària de la Corporació, integrada 

per 74 centres gestors, per a un pressupost de sis-cents seixanta-un milions cinc-cents 

mil euros (661.500.000,00 EUR), així com l'estructura pressupostària, integrada per 89 

programes que tenen efectes indicatius i no vinculants jurídicament. 

 

Tercer.- APROVAR inicialment les bases d'execució del Pressupost General, que 

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

organismes autònoms que en depenen, com queden recollides en l’Annex II que 

s’acompanya. 

 

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, i la 

documentació complementària que les acompanya, com resulta de l’Annex III adjunt. 

 
Cinquè.- DONAR-SE per assabentat de l’informe d’avaluació del compliment de 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que s’adjunta com a Annex IV, emès per la 

Intervenció General amb caràcter independent i que s’incorpora al previst a l’article 

168.4 del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de 

desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les 

entitats locals, el resultat del qual es d’incompliment, motiu pel qual s’escau aprovar un 

Pla economicofinancer de reequilibri.  

 
Sisè.- 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 d’Hisenda i 
recursos Interns, Sr. Roig per explicar el contingut del Dictamen el qual comença 

dient que quan hem elaborat el Pressupost de la Diputació de Barcelona, sempre hem 

tingut en compte, i hem agafat com a referent, el context econòmic en el que ens 

movíem i sobretot en un moment com l’actual en el que la crisi financera està afectant 

directament els recursos del món municipal era per tenir-ho més present, si cal. De 

tota manera, ja fa un parell d’anys que naixem en un entorn de recessió econòmica 

internacional i, evidentment, també en el nostre país i l’Estat està immers de ple en 

aquesta situació. 

 



 

 

Fer un pressupost en un moment com l’actual no ha estat fàcil, però creiem que s’ha 

aprofitat l’ocasió per fer canvis que permeten rendibilitzar millor els recursos mentre 

duri la recessió, i es tindran en contra altres qüestions que duran a la Diputació de 

Barcelona, amb tota seguretat, a una millor posició de sortida quan el context 

econòmic millori.  

 

D’acord amb el sistema de finançament vigent, la participació en els tributs de l’Estat, 

com vostès saben, és la principal font de recursos de la Diputació de Barcelona. Les 

previsions a la baixa en els ingressos estatals són al voltant del 10%, tenen una 

incidència molt significativa en els pressupostos de la Corporació ja que es nodreixen 

principalment de la cessió de la recaptació d’impostos estatals per una banda i de la 

participació en els tributs de l’Estat per l’altra ; un a través de l’IRPF, l’IVA i els 

impostos especials i l’altre a través del Fons Complementari de Finançament.  

Cal dir que la Diputació de Barcelona gaudeix d’una alta solidesa financera, fruit de la 

racionalitat dels pressupostos aprovats durant els anys anteriors. A més, l’opció 

contínua per una gestió eficient ens permet seguir afrontant aquesta situació 

econòmica desfavorable amb totals garanties, tal com es posa en evidència en els 

pressupostos que els hi presentem avui. Tot això sense oblidar que els recursos 

d’aquesta corporació han de permetre donar resposta a les competències i funcions 

que li atribueix la Llei de Bases de Règim Local. La Diputació de Barcelona ha fet un 

esforç per mantenir el compromís amb els ajuntaments en tots els àmbits de 

col·laboració i assistència, i aquí estem parlant tant tècnica com econòmicament, a fi 

que puguin continuar prestant els serveis locals amb la qualitat i de forma homogènia a 

tot el territori. I és per això que al pressupost que se’ls presenta s’ha reflectit més que 

mai els criteris d’eficàcia i eficiència a l’hora d’assignar els recursos públics, intentant 

que l’aplicació de les mesures d’estalvi tinguin la menor repercussió possible en la 

missió de la Diputació.  

 

 



 

El procés d’elaboració del pressupost d’enguany es caracteritza, en primer lloc, pel 

context econòmic i financer descrit anteriorment i, en segon lloc, per l’aplicació de la 

nova normativa en matèria pressupostària. En aquest cas, l’aprovació de l’Ordre del 

Ministeri d’Economia i Hisenda de 3 de desembre ha suposat, a mode de resum i entre 

d’altres canvis, una nova classificació dels programes (fins ara, parlàvem de 

funcionals), una modificació parcial en la classificació econòmica i la novetat del 

concepte de subvenció en espècie. A més, hem portat a terme la voluntat de la 

Corporació d’identificar més clarament cada programa pressupostari amb les accions 

que van ser aprovades en el Pla d’Actuació per a aquest mandat. Tots els canvis 

produïts en la normativa pressupostària, així com el traspàs dels centres assistencials 

de Torribera a la Generalitat de Catalunya, fan que sigui molt difícil establir 

comparacions homogènies amb els pressupostos d’anys anteriors. 

 

El Pressupost General, com vostès saben, està format per les obligacions i drets de la 

pròpia entitat local i de tots els seus organismes autònoms (en aquest cas, l’Institut del 

Teatre, l’Organisme de Gestió Tributària, el Patronat d’Apostes, la Fundació Pública 

Casa Caritat) així com per les previsions d’ingressos i despeses de l’entitat pública 

audiovisual Xarxa Audiovisual Local.  

 

Aquests pressupostos, en el cas dels pressupostos consolidats per a l’any 2010, una 

vegada deduïdes les transferències internes entre la Corporació i els organismes 

autònoms i l’entitat empresarial depenent, ascendeixen a la quantitat de 707,69 milions 

d’euros, xifra que situa en un 1,6% per sota de la previsió de l’exercici anterior. Si no 

es tenen en compte els organismes autònoms que he mencionat darrerament, el 

pressupost de la Diputació de Barcelona per si sol és de 661,5 milions d’euros. Per 

poder arribar a aquesta xifra de 661,5 milions, la Corporació, en aquest pressupost 

preveu un endeutament de 98 milions d’euros, el que signifiquen prop de 58 milions 

més que en el pressupost actual. Centrant-nos en els ingressos, cal dir que el 

pressupost consolidat per a l’any 2010, ascendeix a quelcom més de 707 milions 

 



 

d’euros, dels quals el 18,40% corresponen a l’Institut del Teatre (en aquest cas, són un 

3,5% inferiors als del 2009). El que fa referència a l’Organisme de Gestió Tributària 

són 40,5 milions d’euros (en aquest cas, referenciat al 2009, són 1,8% superiors). Aquí 

bàsicament això és fruit de l’increment previst en les qüestions de gestió de tributs 

(com vostès saben, periòdicament en aquest Ple, anem passant noves delegacions), i 

també en aquest pressupost hi han els 2,85 milions d’euros del Patronat d’Apostes, 

que situen aproximadament un 1% sobre l’actual. Pel que fa a la Xarxa Audiovisual 

Local, presenta una previsió d’ingressos de 9,88 milions d’euros, el que significa 

pràcticament un 8% per sota de l’any 2009. El pressupost estrictament de la Diputació 

mostra com els hi deia, una previsió d’ingressos de 661,5 milions, el que significa un 

1,85% inferior a l’inicial del 2009 i principalment això és degut a la reducció d’ingressos 

procedents de l’Estat. Per mantenir el nivell de serveis i de prestacions de la 

Corporació, s’ha hagut de recórrer a l’endeutament, com els hi deia al principi, que al 

2010 se situarà en els 98 milions d’euros. Això, comparat evidentment amb el 2009, és 

més del doble, de manera que el deute previst per a finals de l’exercici serà al voltant 

dels 256 milions d’euros i això vol dir que el nivell d’endeutament de la Corporació se 

situarà al voltant del 46% referenciat sempre, com vostès saben, als ingressos 

corrents. 

 

La sanejada situació financera de la Diputació és la que permet fer aquesta política 

anticíclica mitjançant el recurs a l’endeutament tot i que obliga a elaborar un pla 

econòmic financer. Pel que fa als ingressos corrents, que representen pràcticament el 

84% del total, baixen un 11,5%, però en termes equivalents, és a dir, sense considerar 

les transferències (en aquest cas el referit als centres assistencials Dr. Emili Mira i tot 

el que fa referència al recinte Flor de Maig), la reducció significa 9,27%. Per grans 

blocs, cal destacar que les aportacions de l’Estat per la participació en els seus 

ingressos patiran una caiguda del 10,7%, és a dir que es rebran quelcom menys de 58 

milions d’euros en el que fa referència al 2009 i aquest fet, evidentment, condiciona 

d’una manera molt significativa tot el pressupost per a l’exercici següent. Així mateix 

 



 

també, les previsions que s’han fet de l’IAE també van a la baixa i s’han previst amb 

una baixa al voltant del 10%. D’entre la resta d’ingressos corrents, cal destacar 

l’increment de la subvenció del Fons Social Europeu al programa ILOQUID, que saben 

que és un programa que va dirigit al foment de l’ocupació i si parlem dels ingressos de 

capital del pressupost de la nostra corporació, saben que són pràcticament 

testimonials ja que pràcticament no arriben ni al 0,01% del total del pressupost. Veuran 

també que hi ha un increment del Capítol VIII, d’actius financers, al voltant del 27%. 

Això, en termes absoluts, representa 1.800.000 euros més i aquest fet s’explica, 

bàsicament, pel creixement de la Caixa de Crèdit que hem tingut en aquests darrers 

anys. Evidentment, haver-hi un creixement provoca una augment de les amortitzacions 

previstes al llarg d’aquest exercici. En definitiva, els ingressos de la Diputació es 

caracteritzen, per una banda, per una forta dependència dels ingressos que provenen 

de l’Estat (com dèiem, si ho mirem en ingressos no financers, representen 

pràcticament el 87%. Són de participació en els diferents ingressos de l’Estat) i com a 

conseqüència, aquest escàs marge de maniobra que tenim sobre les pròpies fonts de 

finançament. 

 

Abans de començar amb l’anàlisi del que són les principals polítiques, en aquest cas 

ara ja de despeses, voldria recordar-los-hi que aquest pressupost respon a un projecte 

polític que està recollit en un pla d’actuació per a aquest mandat i en el qual els 

recordo que es definien quatre grans àmbits d’actuació i que això ha acabat 

materialitzant-se en vint-i-tres línies d’actuació.  

Per àmbits, i d’una manera ràpida, els explicaré com van distribuïdes les despeses. A 

l’àmbit d’Acció Ciutadana, que té una consignació de quelcom més de 194 milions 

d’euros, es configura evidentment des de fa uns anys el que té major crèdit dins el 

pressupost de la Corporació, en aquest àmbit gairebé la meitat de la despesa 

correspon a la línia de Benestar Social, amb 45,74 milions d’euros, que van 

bàsicament dedicats al suport als serveis socials municipals, a l’autonomia personal i a 

qüestions de dependència. I a la línia de Lectura pública i Accés al coneixement, 

 



 

també amb 43,25 milions d’euros per al desplegament de tot el sistema de biblioteques 

i de bibliobusos que tenim en el territori. Altres línies d’actuació dins d’aquest àmbit 

van al voltant de la Difusió artística amb 24,51 milions d’euros; la Cooperació cultural, 

amb quelcom més de 15 milions d’euros, i la línia d’actuació de Municipis educadors, 

amb també quelcom més de 15 milions d’euros.  

 

Pel que fa al Patrimoni cultural i Cooperació esportiva amb el món local, disposem 

gairebé d’un pressupost de 12 milions d’euros cadascun d’ells. La resta de la despesa 

d’aquesta línia d’aquest àmbit d’actuació es distribueix entre les línies de Diversitat i 

Ciutadania, amb 8,41 milions d’euros; Salut Pública i Consum, amb 7,65 i 2,6 milions 

d’euros respectivament; la de Política d’Igualtat de gènere, amb 6 milions d’euros, i les 

de la joventut, amb 2,77 milions d’euros.  

 

Passant al següent àmbit, l’àmbit d’Actuació Territorial Sostenible, cal dir que s’ha 

previst una despesa de quelcom més de 124 milions d’euros que es distribueix 

majoritàriament entre Ordenació i Gestió del territori, així doncs, 48,66 milions d’euros 

van per a la millora dels equipaments públics i espais urbans, i contempla també, en 

aquest cas, l’aportació que fa aquesta corporació al Pla Únic d’Obres i Serveis de la 

Generalitat de Catalunya. En aquest mateix àmbit, en el que fa referència a Espais 

Naturals, hi ha 35,62 milions d’euros, que això bàsicament inclou el que és temes de 

gestió forestal i les qüestions al voltant de la prevenció d’incendis. Pel que fa 

referència a Mobilitat Local, estem parlant de quelcom més de 31 milions d’euros, que 

van destinats evidentment a la Xarxa de Carreteres, mobilitat i transport públic. I 

finalment 8,83 milions d’euros es destinen a temes de Gestió Ambiental Local.  

 

En el següent àmbit, el de Govern Local, que en global puja a 66,76 milions d’euros, 

aquesta xifra és pràcticament igual que la de l’exercici d’enguany, del 2009. Aquí 

inclou la línia de garantia que fa referència a l’autonomia local. És on concentrem la 

despesa més gran, el que significa quelcom més de 40 milions d’euros i això va 

 



 

destinat principalment al suport del finançament municipal de les inversions, com 

vostès saben, sota el Programa de Crèdit Local o sota el programa de Caixa de Crèdit. 

També van els recursos destinats a tot el que fa referència a la formació local, a 

l’assistència al govern local en matèria de gestió econòmica, a suport en la gestió de 

recursos humans per als ajuntaments en la gestió de padrons o el foment de les 

tecnologies de la informació. Aquest tema, com saben vostès, important en aquest 

moment per posar en marxa tot el que fa referència a l’administració electrònica. 

També en aquest àmbit, hi ha l’apartat de Comunicació Local, que té consignats al 

voltant de 17 milions d’euros i el que fa referència a cooperació europea, diplomàcia 

municipal i el compromís que tenim per al desenvolupament del Tercer Món, el 

compromís amb el 0,7%. Això significa un global de 8,8 milions d’euros.  

 

Ja en el darrer àmbit d’actuació d’aquesta corporació, l’àmbit de Desenvolupament 

Econòmic i Social, va incrementant-se, com vostès han vist al llarg dels diferents 

exercicis, any rere any, fins arribar en aquest any a la xifra de 35,32 milions d’euros. 

En aquest cas, la línia més significativa és la de Desenvolupament Econòmic, amb 

22,26 milions d’euros, que van destinats al suport al teixit productiu i al mercat de 

treball local i estratègies per al desenvolupament econòmic dels territoris del nostre 

àmbit.  

 

La resta de pressupost de l’àmbit es distribueix entre les línies d’actuació de Turisme, 

amb 5,48 milions d’euros; Comerç, que compta amb 4,60 milions d’euros, i el que fa a 

l’accés a l’habitatge, amb un pressupost de 2,98 milions d’euros. 

 

Com ja saben, una part molt important dels recursos de la Diputació es gestiona a 

través del Pla de Concertació, el Pla de Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat, que és 

el principal instrument que té aquesta corporació amb els ajuntaments. En el 

pressupost que anem a aprovar per a l’exercici 2010, es preveu una despesa total per 

a Xarxa de 81,6 milions d’euros. Aquí hi ha inclòs el que fa referència a activitats i el 

 



 

que fa referència a inversions en els diferents àmbits d’actuació que s’han esmentat. 

Per últim, cal dir que els serveis anomenats tradicionalment com a impropis 

representen en aquest cas 24,73 milions del pressupost. Aquest import, 

comparativament amb el 2009, s’ha rebaixat en un 40,3%. Això és degut, bàsicament, 

al traspàs a la Generalitat dels centres assistencials Emili Mira i en menor mesura a la 

cessió, com els hi deia també abans, de Flor de Maig. El que sí es pot afirmar és que, 

al final del mandat, les despeses per serveis impropis pràcticament no tindran impacte 

en el pressupost de la Corporació i es limitaran al conveni de Torribera i el que seran 

els pagaments dels dos-cents, que són funcionaris d’aquesta corporació que encara 

quedin en actiu en les diferents escoles que hem anat traspassant. 

 

Com a conclusió, jo el que els hi voldria remarcar és que els pressupostos que hem 

presentat pensem que són responsables, són uns pressupostos coherents amb el 

context de crisi econòmica que pateixen tant els ciutadans com la situació delicada 

que estan patint tots els ajuntaments del nostre àmbit i són uns pressupostos que 

posen especial èmfasi en el manteniment dels serveis que s’ofereixen als ajuntaments. 

Aquesta voluntat de tirar endavant aquests pressupostos es pot portar a terme 

aprofitant, com hem vist, les possibilitats d’endeutament que té la Corporació. 

Evidentment, això no es podria fer si no hi hagués existit una correcta gestió dels 

recursos en els exercicis anteriors. Possibilitats que veritablement no s’esgoten en un 

any i que si és necessari permetran seguir afrontant les necessitats per als propers 

exercicis fins que la desitjada recuperació econòmica arribi a les hisendes locals.  

 

Per tot el que els hi he exposat, és perquè els hi demano el seu vot favorable a 

l’aprovació del Pressupost General de la Diputació i a les seves Bases d’execució per 

a l’exercici 2010.  

 

A continuació va fer us de la paraula el portaveu del grup d’Esquerra Republicana 
de Catalunya Sr. Florensa per expressar el suport d’ERC al Pressupost General per 

 



 

a l’any 2010. Un pressupost doncs que, com ja s’ha explicat, s’emmarca en un context 

de crisi, de recessió, sobretot de reducció dels ingressos provinents de l’Estat i això ha 

obligat sense cap mena de dubte a reestructurar i replantejar tot el que és el 

pressupost de la Diputació per a l’any vinent. Creiem que això s’ha aconseguit i s’ha 

hagut d’optar per un endeutament prudent i que no compromet el futur d’aquesta 

institució, però sobretot, i malgrat el context econòmic que estem vivint, creiem que 

aquest pressupost reflexa la voluntat de mantenir l’ajut als municipis, com no podia ser 

d’una altra manera, ja que és la principal funció d’aquesta institució.  

 

Per tant, tenim al davant un any difícil, un any on hem d’optimitzar els recursos, 

d’excel·lir en la gestió per millorar i optimitzar els recursos que, per desgràcia, són més 

escassos que en altres exercicis i, per tant, creiem que cal recolzar els municipis en 

temps difícils que també estan patint per manca d’un finançament adequat i el fet 

d’haver de donar resposta a les necessitats del dia a dia, ajudar els municipis en uns 

moments que són difícils.  

 

Creiem que aquestes dues premisses es veuen reflectides en aquesta proposta de 

pressupostos i per això el nostre Grup hi votarà favorablement.  

 

Tot seguit el president del grup Popular de la Diputació, Sr. García Albiol, va fer us 

de la paraula per manifestar el següent: 

 

Un any més, ens trobem aquí per debatre els pressupostos de la Corporació. Avui, 

m’agradaria començar la meva intervenció recordant un petit paràgraf que vaig 

exposar en la meva intervenció de l’any passat. Aquell dia, en el meu discurs sobre els 

pressupostos de l’any 2009, els hi deia: “Estem al davant d’una de les pitjors crisis 

econòmiques de la història de la democràcia espanyola. En aquests moments, quan la 

majoria d’ajuntaments tenen dificultats molt greus per tancar els seus pressupostos, 

des del Grup del Partit Popular esperàvem que aquesta institució, que té una hisenda 

 



 

molt sanejada, faria amb els seus pressupostos un exercici de solidaritat envers els 

ajuntaments més febles”. Això és el que ens temíem fa un any sobre la situació 

econòmica i, lamentablement, no ens vàrem equivocar. Ara, no obstant, no és el 

moment de debatre sobre aquell pressupost. Avui cal parlar i fer una valoració sobre el 

Pressupost de l’any 2010, i haig de dir-los que si fa un any vàrem assenyalar que 

aquell pressupost no era l’instrument adequat per afrontar els moments difícils que 

previsiblement tindríem durant l’any 2009, i així va ser, avui podem afirmar sense por a 

equivocar-nos que el pressupost que ara ens presenten és un “brindis al sol” que estic 

convençut que ni vostès mateixos es creuen.  

 

Senyors i senyores Diputats del Govern, aquest pressupost és una gran mentida. 

Aquest pressupost no se’l creuen ni vostès mateixos. Vostès s’han limitat a fer quadrar 

uns números i no cal fer una gran anàlisi tècnica per adonar-se del que els estic dient. 

 

Senyor President, fa uns dies, el conseller d’Economia i Finances de la Generalitat 

afirmava en relació amb els pressupostos d’aquella institució que les previsions de 

caiguda d’ingressos per recaptació d’impostos directes se situarien a l’entorn del 29% i 

en el cas dels indirectes, a l’entorn del 23%. Doncs bé, valorem molt positivament que 

vostès siguin persones optimistes, però no crec sincerament que sigui bo confondre 

l’optimisme amb la realitat. Que les previsions de disminució d’ingressos de la 

Diputació en concepte d’impostos directes es pressupostin en la meitat del que preveu 

la Generalitat de Catalunya, únicament s’entén confiant en un escenari fictici de 

recuperació econòmica que només existeix en la seva imaginació, i expliqui’ns també 

com es pot justificar que també la nostra previsió de disminució d’ingressos indirectes 

sigui inferior a la del Govern de Catalunya. 

 

L’optimisme cec, la ignorància gairebé premeditada d’aquells que creuen que els 

problemes es resoldran pel simple fet de no pensar en ells, són els responsables de 

les polítiques que ens han portat a aquesta situació. Arribats a aquest punt, i com a 

 



 

exemple de política-ficció, cal assenyalar que segons vostès a l’any 2011 l’aportació 

de l’Estat augmentarà un 2% i al 2012, un 3%. I jo em pregunto: en quina dimensió es 

mouen vostès? En quin món viuen vostès? Com és evident, un augment de les 

transferències per part de l’Estat ha de venir d’un augment dels ingressos per part 

d’aquest. Com podem parlar d’augments del 2 i del 3% quan ni el més optimista dels 

optimistes irresponsables del país, que és Rodríguez Zapatero, s’atreveix ja a fer 

aquest tipus de previsions? La pròpia Comissió Europea diu en el darrer informe 

econòmic: “La Comisión Europea prevé que la economía española caiga un 3,7% en el 

2009 y un 0,8 en el 2010, y que el desempleo llegue al 20,5. Bruselas sólo contempla 

una moderada recuperación del 1% en el 2011”, i la Fundació de Caixes d’Estalvis, la 

FUNCAS, preveu un creixement del -1 per al proper any. Tenint en compte tot això, els 

hi ho dic amb sinceritat no entenem des del Partit Popular, com poden parlar en 

aquests termes. Senyores i senyors Diputats, vostès creuen que aquests pressupostos 

són els propis d’una situació econòmica com l’actual? Vostès consideren que aquests 

pressupostos són els que necessiten els nostres ajuntaments per afrontar una crisi 

econòmica d’una magnitud com la que estem patint? Senyor President, és creïble que 

a l’any 2008 es pressupostessin 42 milions d’euros i a l’any 2009 40 milions d’euros en 

concepte de passius financers, és a dir, ingressos per finançament extern, i que aquest 

any es pressupostin més del doble, 98 milions d’euros? O sigui, més que en aquests 

dos darrers anys junts. Això li sembla normal? A qui volen enganyar? Vostès no saben 

com fer quadrar els números i han aplicat la política d’inflar i inflar els ingressos que de 

ben segur saben que no es produirà. 

 

Un cop feta aquesta primera valoració sobre els ingressos, voldria centrar l’atenció en 

l’apartat de despeses. Aquí, cal assenyalar que la Llei d’estabilitat pressupostària els 

ha obligat a haver de reconèixer que no estem en una situació d’equilibri o superàvit 

pressupostari en les fases d’aprovació inicial d’aquest pressupost. Per tant, la 

Intervenció General s’ha vist obligada a posar de manifest l’incompliment de l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària per al projecte del pressupost de l’any 2010. Això, senyors i 

 



 

senyores Diputats, suposa l’obligació d’elaborar un pla econòmic financer per assolir 

en un màxim de tres anys el reequilibri en termes d’estabilitat pressupostària. És molt 

curiós veure com s’han afanyat a voler afirmar que aquest pla econòmic financer que 

s’han vist obligats a presentar no constitueix un pla de sanejament. Si tenim en compte 

que el desajustament en el pressupost del 2010 està motivat bàsicament per la 

reducció significativa de la participació en els tributs de l’Estat, com apuntava el mateix 

senyor Roig, i si a la vegada tenim també en compte que aquesta reducció no és 

corregida amb la velocitat que vostès creuen, tinc la sensació que encara que no 

vulguin dir-li així, l’evidència cau pel seu propi pes.  

 

Vostès diuen, i això és cert, que la Corporació disposa d’un romanent líquid disponible 

elevat, derivat de la liquidació del pressupost d’enguany, d’uns 411 milions d’euros. 

També assenyalen que tenim un estalvi net corrent d’aproximadament 11 milions 

d’euros i que la càrrega financera de la Diputació està per sota del límit màxim 

establert en l’article 53.2 de la Llei d’Hisendes locals. I tot això és cert. Tenim un marge 

per endeutar-nos fins al 36,15% en el cas de contemplar els préstecs dels quals no 

hem disposat i que havíem de finançar inversions en els anys 2008 i 2009, però amb 

sinceritat els hi haig de dir que això és l’evidència d’un fracàs. La no disponibilitat 

d’aquests préstecs és la demostració que s’han deixat de fer inversions en el territori i 

desmonta una de les seves principals teories: la que en època de crisi s’ha de 

mantenir la inversió. En els dos darrers anys, això no ha estat així. Pel que fa al 

Capítol I, per primera vegada, hi trobem un creixement contingut, però em permetrà 

que el posem en dubte. Estic segur que en els propers dies presentaran modificacions 

de crèdit per incrementar aquest capítol, per incorporar els triennis del personal, el 

desenvolupament de la carrera universal i els acords presos respecte a les condicions 

laborals de la plantilla. Avui, el que pretenen vostès és, simplement, fer quadrar els 

números. Cal destacar també, i com ja vam assenyalar en els pressupostos de l’any 

2009, que en els darrers anys venim gastant més en el funcionament intern de la 

pròpia Diputació que no pas en les ajudes a les corporacions locals, que hauria de ser 

 



 

la nostra prioritat. Ara, en el 2010, tenim un increment de 12 milions d’euros en les 

transferències corrents, una reducció de prop del 7% en les inversions reals i prop de 

13 milions d’euros de reducció en transferències de capital. Per tant, estem davant 

d’un escenari de reducció en les inversions reals i així com una molt important 

reducció en les transferències de capital. Tot això combinat amb una significativa 

reducció de les despeses corrents de béns i serveis i amb una poc creïble congelació 

de les despeses de personal els hi puc garantir que presenten un escenari gens 

encoratjador i molt preocupant per al futur dels ajuntaments de la nostra província. 

 

Senyor President, li diré, abans d’anar finalitzant la meva primera intervenció, que crec 

que seria un bon moment perquè la Diputació posés el seu granet de sorra per ajudar 

a mantenir els llocs de treball així com per donar facilitats al món empresarial, que ho 

està passant francament malament, i de manera molt especial aquells que lluiten per 

poder mantenir sense reduccions les seves plantilles. Per això, des del Grup del Partit 

Popular, li proposem que contempli una bonificació fiscal en el recàrrec provincial de 

l’IAE a les empreses que mantinguin l’ocupació i sobretot a les empreses que 

mantinguin l’ocupació estable. Senyors i senyores del Govern, ja finalitzo. Tal i com 

crec que he demostrat, els pressupostos que avui ens presenten són molt poc 

creïbles. Segurament aquesta falta de credibilitat no és responsabilitat única i 

exclusivament de vostès.  

 

L’actual conjuntura de crisi econòmica que pateix el nostre país els ha portat a 

presentar un pressupost que s’aguanta amb pinces, un pressupost que no sap cap a 

on va i que és presoner, com vostès, d’una política econòmica per part d’un Govern 

central, en major mesura, i de l’autonòmic, en menor mesura, que està portant aquest 

país a la pitjor situació econòmica de les imaginables. Avui, cada dia, milers de veïns i 

veïnes de la província perden el seu lloc de treball. Avui, els ajuntaments estan 

desbordats per demandes d’ajuts socials i amb sinceritat li haig de dir que ens 

preocupa pensar que la Diputació no estarà a l’alçada del que s’espera de nosaltres.  

 



 

A continuació la Presidència donà la paraula al portaveu del grup d’Iniciativa per 
Catalunya-Verds, Sr. Funes el qual manifestà que la coalició ICV-EUiA-EPM ha 

intentat mantenir una posició de responsabilitat, al conjunt dels debats dels 

pressupostos de les administracions públiques allà on estem representats, i en 

especial en els ajuntaments. Una responsabilitat política que avui ve marcada pel 

criteri bàsic que és hora de la priorització i de l’eficiència, no és altra cosa que aquesta. 

Són temps de crisi i per tant la prioritat és ajudar les famílies a sortir-ne. Quan dic les 

famílies, també podem incloure aquí les empreses i els treballadors, el conjunt de les 

persones que pateixen la crisi, Per tant, jo crec que l’activitat de les administracions 

locals i de la Diputació ha d’anar enfocada a donar suport a aquestes situacions de 

dificultat, però també a generar expectatives i a generar innovació perquè si no, no en 

sortirem. Només amb suports no sortirem de la crisi. Cal innovar, cal apostar i per tant 

creiem que és un moment perquè la Diputació i els ens locals ho facin. Nosaltres 

sempre hem defensat que la Diputació, la seva feina principal és donar servei als 

ajuntaments perquè ara aquests serveis els puguin prestar els ajuntaments, tant 

aquells que són obligatoris com aquells que sovint són necessaris. Alhora jo crec que 

hi ha un element que actua sobre la taula que no s’ha comentat però que és important: 

no podem obviar que en aquests moments s’estan desplegant diferents lleis 

autonòmiques, algunes aprovades recentment, altres aprovades amb anterioritat (la de 

Serveis socials, ara actualment la d’Educació o la de Salut, o la que està en tràmit, 

d’Infància), que genera que els ajuntaments tinguin majors responsabilitats i per tant, 

també, la Diputació tindrà un paper diferent.  

 

El fet que els ajuntaments avui siguem administració educativa, el fet que en matèria 

de salut pública i la prevenció els ajuntaments tinguin un paper clau fa també que la 

Diputació haurà de tenir i haurà de jugar un paper diferent. Hem de ser conscients (i 

nosaltres ja ho hem dit més d’una vegada) que allà on acaba la competència sovint 

continua la incumbència, i, per tant, els ajuntaments (els que sou alcaldes o 

alcaldesses ho sabeu) creiem que és important que la Diputació mantingui aquesta 

 



 

aposta. Nosaltres entenem la voluntat de la Diputació ha de ser mantenir la seva 

activitat, especialment aquella adreçada a donar suport als ajuntaments sobretot per al 

desenvolupament de polítiques locals més innovadores, de major qualitat i de major 

equitat. Per a nosaltres, les polítiques locals han d’anar adreçades a la major qualitat 

de vida de les persones i en especial, en una situació de crisi, a una major cohesió 

social. En aquesta lògica de crisi i de reducció important d’ingressos, que hem de 

reconèixer que la Diputació pateix, jo crec que el que tocava fer era prioritzar més que 

mai i creiem, i és just reconèixer-ho, que és just que aquest Ple ho faci, reconèixer que 

la proposta de pressupostos que avui tenim sobre la taula ve precedida d’un esforç 

important del conjunt de les àrees per fer una priorització de la seva activitat mantenint 

la qualitat, i em sembla que això és important que ho diguem i és important que tothom 

ho conegui.  

 

Per a nosaltres, evidentment la Xarxa, el Pla de Concertació és una bona eina de 

suport als ajuntaments, però no és l’única i caldrà abordar-les i ampliar-les 

probablement a d’altres línies. En aquest moment és important que la Diputació, i així 

ho fa en el pressupost, faci apostes per millorar determinats serveis tant municipals 

com de la pròpia Diputació. En aquests moments, és evident que cal apostar pel 

suport de les famílies i entenem l’aposta que l’Àrea de Benestar Social pugui continuar 

donant suport als ajuntaments, que són qui estan donant suport a les famílies.  

També és important la promoció econòmica, és important el desenvolupament 

econòmic, és important donar suport al teixit econòmic del nostre país perquè vagi cap 

a la modernitat, cap a la qualitat, cap a la innovació que li permeti mantenir la seva 

activitat, però també és important fer una aposta per la formació permanent, que 

entenem que avui és una qüestió estratègica. Totes aquestes tres coses entenem que 

no són només exclusives d’una àrea sinó que són qüestions transversals del conjunt 

de les àrees de les diputacions i, per tant, transversal de la Diputació de Barcelona, 

que creiem que ha d’anar endavant. 

 

 



 

Entenem, que l’endeutament que avui aprovem és necessari. Cal mantenir aquesta 

qualitat, aquesta priorització, aquesta innovació, aquestes polítiques transversals i 

estratègies i, per tant, entenem que l’havíem de fer i si la Diputació el pot fer, l’ha de 

fer. Entenem que la qualitat és una senya clau del treball que fa la Diputació, tant del 

que fan les àrees com del que també fan els treballadors i les treballadores de la 

Diputació, que també és just reconèixer que, a partir d’ara, hauran de treure el proper 

any el millor d’ells i d’elles i per tant crec que és important que situem en el conjunt del 

treball de les àrees la importància de ser més eficients que mai, que els treballadors i 

les treballadores donin més de si perquè l’any serà complex.  

 

En virtut de la proposta que tenim sobre la taula, i entenent que cobreix les 

expectatives que nosaltres plantegem, que són la priorització, l’eficiència, el suport a 

les famílies en temps de crisi, entenem que està plenament justificat que nosaltres hi 

donem suport i també convidem el conjunt dels Grups a què reflexioni perquè creiem 

que són uns pressupostos, en aquests moments, necessaris i difícilment podríem fer-

ne uns pressupostos millors.  

 

En el seu torn, el President del grup de Convergència i Unió en aquesta 
Corporació Sr. García Cañizares va prendre la paraula per manifestar el següent: 

 

Es porta a l’aprovació del Plenari un pressupost en temps de crisi, això s’ha dit 

diverses ocasions i és una evidència. És un pressupost que, d’entrada, ens mostra la 

davallada dels ingressos que pot tirar la Diputació de Barcelona, però també és un 

dels primers pressupostos que presenten les administracions locals, i aquesta situació 

de davallada d’ingressos que està patint la Diputació de Barcelona com a 

administració local es reflecteix a totes les administracions locals i es reflecteix 

especialment als ajuntaments, que ho viuen amb més contundència.  

 

 



 

La crisi enguany ha arribat amb molta contundència als municipis, tot i que l’any passat 

ja en parlàvem, i per tant ha arribat amb molta contundència als ciutadans de les viles, 

dels pobles i de les ciutats de Catalunya, i els ajuntaments, que som l’administració 

més propera, hem de fer front a la situació econòmica, a la depressió dels ciutadans, a 

la impossibilitat de donar els recursos i les peticions que la pròpia societat, en temps 

de crisi, ens està demanant.  

 

Avui es presenta un pressupost complicat i entenc que caldria posar en el lloc que 

estem vivint des de les administracions locals. Segurament ho hem de fer perquè hem 

arribat a on hem arribat per diverses qüestions, però l’Administració local està mal 

finançada també per diverses qüestions. Ara està en un moment de crisi. S’ha dit en 

aquest Plenari que no depèn específicament només de l’Administració local, i menys 

de la Diputació, sinó de la situació econòmica del país, però també hem de recordar 

que l’Administració local (i ho deia l’any passat en la meva intervenció al Plenari) és, i 

el finançament local, l’assignatura pendent de la democràcia, i estem on estem perquè 

segurament durant molts anys no s’ha fet la feina, però també és veritat que als últims 

anys la feina s’ha fet malament perquè el finançament local des de l’Estat no s’ha 

resolt. Fins i tot se’ns està parlant d’una solució que vindrà a partir del 2012 

aproximadament i no s’ha resolt, tampoc, des del propi Estatut de Catalunya, que en el 

seu moment va preveure, amb l’aprovació de fa tres anys aproximadament, que el 

finançament local i que els ajuntaments eren una base fonamental del funcionament 

de la Generalitat de Catalunya i parlava de suficiència financera. Si avui no hem estat 

capaços d’aconseguir que els ajuntaments tinguin un bon finançament, ha estat per 

moltes qüestions. Entre d’altres, crec que l’Estatut de Catalunya no s’ha posat en 

marxa i no s’ha treballat perquè té un recurs d’inconstitucionalitat que està per resoldre 

i, per tant, entenc que, de culpables, en som molts i els ajuntaments hem d’esperar 

sentència del tribunal, hem d’esperar que el Govern i el Parlament de Catalunya 

decideixin de quina manera es treballa per aconseguir aquests suficiència financera. 

Per tant, davant d’aquest situació, presentem uns pressupostos que són restrictius, 

 



 

que han vist com es davallava força, com deia abans, el pressupost d’ingressos i això 

ho veurem als ajuntaments. 

 

Quant al pressupost de la Diputació, entenem que és positiu que acudim a 

l’endeutament per donar i mantenir els serveis als ajuntaments. Fins i tot creiem que 

és possible arribar a més endeutament per ajudar encara més a l’Administració local. 

Els ajuntaments són la primera administració que arriba al ciutadà. Per tant al grup de 

Convergència i Unió no ens preocuparia en absolut que hi hagués més endeutament si 

poguéssim ajudar encara més a la societat del nostre país i de la nostra demarcació 

que està patint les conseqüències de la crisi. Entenem que és una bona mesura, que 

és valenta i és eficaç i que, a més, la Diputació ho pot fer perquè té els comptes 

sanejats i que en aquests temps de crisi ho pot fer i encara potser hauria de fer-ho una 

mica més. El pressupost, deia el senyor Roig que és un pressupost que respon a un 

projecte polític de mandat. Evidentment, el Grup de CiU no estem al govern de la 

Diputació de Barcelona i quan el diputat parla de proposta de projecte polític de 

mandat, ens exclou una mica de participar d’aquest pressupost, i ens ho ha dit en el 

Plenari; per tant, en prenem nota. Nosaltres hem estat sempre un Grup que ha tingut 

la voluntat de col·laborar. Els pressupostos no s’han confeccionat conjuntament, se’ns 

ha informat i no hi hem participat directament; per tant, no són els pressupostos de CiU 

sinó que són els pressupostos del Govern de la Diputació de Barcelona perquè no hi 

hem pogut participar massa, ni hem pogut fer massa esmenes en la redacció ja que no 

ha estat possible. Amb aquesta situació, i entenent que hi han coses del pressupost 

que no se’ns han explicat, hem demanat explicacions com és el fet que hi hagi una 

partida pressupostària que havia de baixar malgrat hi han 300 treballadors d’Emili 

Mira- Torribera que han passat a ser Generalitat de Catalunya, veiem com en el 

Capítol I tenim un increment d’un milió d’euros aproximadament i veiem que, al Capítol 

IV, hi han 12 milions d’euros que entenem que són aquest personal. D’això, a les 

reunions prèvies en vam parlar, vam dir que tindríem una explicació de com s’havien 

repartit aquests diners. No ho hem tingut. Per tant, no tenim avui la valoració o les 

 



 

eines suficients per valorar i per aprovar aquest pressupost i amb aquestes premisses i 

entenent que el cal és més ajuda als ajuntaments i entenent que això respon a un 

projecte polític, nosaltres en el Plenari d’avui, per primera vegada en aquest mandat, 

ens abstindrem a l’aprovació del Pressupost i desitgem i esperem que, des de 

l’aprovació inicial fins a la definitiva, hi hagi possibilitat de fer algunes esmenes per tal 

de millorar les aportacions als ajuntaments en temps de crisi que entenem que són els 

que pateixen directament els ciutadans. Per tant anunciem la nostra abstenció en els 

pressupostos del 2010. 

 

Per contestar als portaveus i representants dels diferents grups polítics, va prendre la 

paraula el diputat Sr. Roig. 

Intentaré, d’una manera general, començà dient, contestar-les i també, si la 

Presidència m’autoritza, com que s’ha parlat d’endeutament i s’ha parlat del pla 

econòmic financer que hem de portar endavant, que és el següent punt de l’ordre del 

dia, també faria una petita introducció d’aquest tema i un comentari, i així també ja 

podríem donar aquest tema, si més no, per explicat  i en tot cas després contestarem a 

les preguntes que es formulin. 

 

Respecte a la intervenció del senyor Garcia Albiol, permeti’m que no li contesti els 

seus improperis. Li dic així, tan sols, li faria una recomanació: miri’s amb molta 

tranquil·litat i amb una mica de temps els números d’aquest pressupost i, si us plau, 

veurà com moltes de les coses que diu no s’ajusten a la realitat. No es poden dir 

algunes afirmacions com vostè ha fet sense haver mirat a fons o tenir clars alguns dels 

temes que van en aquest pressupost. Vostè parlava de previsions donades en el tema 

dels ingressos que són “brindis al sol”. Vostè sap, tant bé com jo, que una part 

important d’ingressos que fan referència al pressupost d’aquesta corporació, com he 

dit en la meva explicació, venen donats per la participació en els impostos de l’Estat. 

Estem parlant de quelcom més del 80%. Vostè sap que això es fa en relació a dos 

anys anteriors, per tant, les xifres amb què en aquest moment estem treballant ara per 

 



 

al pressupost del 2010 són referenciades al pressupost del 2008. Jo només li puc dir 

que no és cap “brindis al sol” a partir del moment que el Ministeri d’Economia i Hisenda 

ens dóna unes xifres d’uns resultats que és un exercici que ja està acabat i que ja està 

liquidat. Per tant, les previsions que nosaltres fem aquí, i li repeteixo; la part més 

important d’aquests ingressos ens provenen d’aquestes aportacions, aquesta 

participació en els diferents impostos de l’Estat en què hi tenim presència venen 

donades de la informació del Ministeri. Per això, aquest discurs li demanaria que el 

vigilés perquè també ens barreja crisi, creixement. El FUNCAS fa dos dies deia el 0,6, 

ara ja ens ho ha rebaixat la Caixa també ens fa unes altres lectures. Evidentment, tots 

es mouen al voltant de zero dècimes amunt, zero dècimes avall; per tant, aquí a l’hora 

de fer un pressupost es pressuposa i es fa unes previsions, però no crec que en 

aquest cas les estimacions que se n’han fet en aquest pressupost vagin gens o gaire 

desencaminades dels escenaris que ens passaran al futur. Sobretot en el capítol 

d’ingressos, però li dic que com anem amb un temps de decalatge, sabem el que ens 

ha passat anteriorment i evidentment hem decidit anar a l’endeutament perquè és una 

eina que tenim i que no s’entendria que no la utilitzéssim en moments com aquests. 

Aquí vostè ha fet una afirmació que pot sonar a què no s’han fet les coses ben fetes o 

no s’haurien fet correctament quan parla del desequilibri financer. El que segur li puc 

dir és que quan l’informe d’Intervenció en aquest pressupost parla del desequilibri, 

estem parlant en termes d’estabilitat pressupostària i el que ens diu el decret és que 

analitzi capítols de l’I al VII d’ingressos amb I-VII de despeses i a veure quin decalatge 

hi ha. Hi ha un decalatge de quelcom més de 50 milions d’euros i és per aquest motiu 

que es va a l’endeutament i es va també al crèdit, però és una eina que permet amb 

les administracions finançades i, ho permet la llei, anar en aquesta situació per poder 

anar a l’endeutament i solucionar aquestes situacions. Amb mi, que vostè no utilitzaria 

el tema de l’endeutament o ho faria d’una altra manera, és vostè qui ho faria, però és 

una possibilitat i és una via que ens donen en aquest moment i que nosaltres utilitzem 

per tirar endavant. 

 



 

Nosaltres, en aquest pressupost, malgrat vostè el desqualifiqui globalment, li haig de 

dir que dóna resposta al que està en el Pla de Mandat i si vostè ho va analitzant ja 

portem ara dos exercicis pràcticament tancats. Podrà veure quin és el nivell de 

compliment i quines són les partides que es dediquen i, sobretot, en quins llocs s’ha 

prioritzat. Per tant, això, d’alguna manera és el reflex, la radiografia de l’aposta que en 

un moment determinat doncs es va fer en aquesta corporació i es va tirar endavant 

buscant les complicitats que van ser possibles en aquell moment. Pel que fa referència 

al final, vostè ha deixat anar, per exemple, allò, ja ens hi té acostumats, que si 

bonificacions del recàrrec provincial de l’IAE...Tot és estudiable en aquesta situació, 

però pensi que la qüestió de l’IAE és una qüestió bastant més profunda (que ara no 

voldré obrir el debat) però tots sabem com és, com es va tenir en compte si els 

ajuntaments van continuar sent partícips d’aquesta situació a l’hora de modificar 

aquest impost, el que va significar i les modificacions i les incorporacions que s’han 

hagut de fer a posteriori per recuperar aquest equilibri. Per tant, aquest debat el podem 

fer, però ja li dic que no sé si ens en sortirem massa.  

 

Pel que fa referència a la intervenció del Grup de CiU, el senyor Garcia Cañizares, és 

cert que hi ha un problema de finançament local. És una assignatura que en aquest 

moment estem tots d’acord que està per resoldre i que esperem que en els propers 

temps tot això avanci en la direcció que volem, però també estarà d’acord que quan 

parlem del pressupost de la Diputació en aquest moment, per sort o per desgràcia, 

depenem bàsicament dels ingressos de l’Estat. Per tant, si la part de finançament aquí 

tindrà molt a dir, quan parlem de la nostra comunitat, l’Estatut d’Autonomia o en aquest 

cas del nou Estatut, la part de finançament aquí ens servirà per millorar, no pas per 

modificar o canviar la situació que tenim ara. Jo celebro i comparteixo, perquè quan 

vaig tenir la reunió amb vostès ja m’ho van manifestar, que vegin clar i positiu 

l’endeutament. Diuen que es podia anar a més. És cert, i vostès ja ho han pogut 

observar que en el pla econòmic financer que els hi presentem per arribar a l’equilibri, 

com ens marca evidentment la llei, al tercer any, hem previst també poder anar a 

 



 

endeutament a l’any que ve, al següent, als propers exercicis fins arribar a aquest 

equilibri.  

En tot cas, si volen les quantitats les tenen, però els hi puc dir que és una eina que 

utilitzarem i que penso que és bona, i sobretot si tenim en compte, com vostè deia en 

aquest moment, qui està patint aquesta situació, quins són els primers i en aquest cas 

els que ens toca a nosaltres per proximitat, que són els ajuntaments que hem de fer 

l’esforç. Deixi’m que li digui que aquest equip de govern no som excloents. Jo no 

voldria entendre de la seva intervenció quan ens diu que no han pogut participar o no 

han pogut elaborar. Tingui present que el present pressupost és fruit d’un pla de 

mandat i aquest pla de mandat és fruit d’un pacte de govern que es fa en el seu 

moment, però vostès saben i continuarà sent així que aquest diputat i aquest equip de 

govern estan a la seva disposició per comentar, dialogar i incorporar coses. Com s’ha 

fet en alguns altres exercicis, la possibilitat de suggeriments o propostes que vostès 

han fet cara al pressupost de la Corporació s’han inclòs per tirar endavant. Per tant en 

aquest procés que vostè apuntava d’informació pública si hi ha alguna qüestió més 

que puguem debatre o poder incorporar, sàpiguen que estem oberts a qualsevol 

proposta i que la podem estudiar conjuntament.  

 

I finalment, per acabar, agrair evidentment als grups de govern l’esforç que han fet per 

poder arribar a aquest pressupost. És evident que en un moment de davallada 

econòmica, de davallada dels ingressos, quan a les diferents àrees, als diferents 

serveis els toca fer unes certes reduccions i contencions, és complicat. Jo aquí vull 

agrair, no solament el vot favorable dels companys de l’equip de govern, sinó l’esforç 

que han fet tots ells per poder avui en aquest moment, presentar un pressupost real, 

equilibrat i que està emmarcat dintre el Pla de Mandat per aquest quatrienni.  

 

En el torn de rèplica, el Sr. García Albiol contestà al Sr. Roig dient-li, en primer lloc 

que els hi dic amb tot el respecte que si la primera referència que ha de fer el diputat 

responsable que parla en nom del Govern és dir que jo he dit en la meva intervenció 

 



 

improperis, doncs els haig de dir que tenen la pell molt fina. Jo els he parlat d’una sèrie 

de fets i circumstàncies que mantinc, i és que vostès ens han presentat un pressupost 

que tinc la impressió que ni vostès mateixos se’l creuen, i això a mi no em sembla que 

sigui cap tipus d’improperi i no em sembla que sigui cap tipus de paraula poc 

apropiada. Per tant, és la primera puntualització que els hi volia dir. 

 

Deia el senyor Roig: “Vostès tenen un model, farien els pressupostos d’una manera i 

nosaltres els fem d’una altra”. És cert, però el que em sorprèn és que des del Govern 

es digui amb tota tranquil·litat que no hi ha relació, que no es pot relacionar crisi amb 

creixement. Doncs segurament per a vostès no, per això presenten els pressupostos 

que presenten, que sota del nostre punt de vista no tenen credibilitat, però nosaltres és 

clar que relacionem situació de crisi amb creixement perquè no pot haver-hi 

creixement si estem en una situació de crisi. Si estem en una situació de crisi i els 

ciutadans no tenen recursos, si l’activitat empresarial i comercial es redueix no hi han 

més ingressos per part de l’Administració i, per tant, si no hi han més ingressos 

difícilment pot haver-hi més creixement. Per tant, a mi em sembla que potser vostès ho 

veuen d’aquesta forma però nosaltres, des del Partit Popular, ho tenim molt clar. Per 

sortir de la crisi, necessàriament hem de créixer i l’economia ha de créixer, i 

l’economia i els ingressos dels ajuntaments i de les administracions han de créixer, i 

això ho entenem d’aquesta forma.  

 

Jo no entraré al detall de totes les referències que ha fet el senyor Roig, però diu que 

les meves paraules o les paraules del Grup del Partit Popular no tenen credibilitat, que 

no ens hem mirat bé les xifres...  Jo no sé si ens les hem mirat bé o no ens les hem 

mirat bé. El que sí que hem mirat són les de la Generalitat de Catalunya i el conseller 

Castells parla de que a la Generalitat de Catalunya els ingressos en concepte 

d’impostos directes disminuiran un 29% i aquí a la Diputació estem parlant que 

disminuiran la meitat, un 15%, i als impostos indirectes la Generalitat de Catalunya 

està parlant d’una disminució del 23% i nosaltres estem parlant d’una disminució del 

 



 

20%, un 15% menys. Doncs escoltin: o vostès estan equivocats o el conseller Castells 

està equivocat, perquè no és estrictament necessari que coincideixin les xifres, però sí 

que ha d’haver-hi certa similitud. Si nosaltres som capaços de mantenir el nivell 

d’ingressos que sols es redueixi un 15% jo els que els hi dic és que destitueixin 

immediatament el conseller Castells i que se’n vagin vostès... Si aquí som capaços de 

poder aturar la disminució d’ingressos d’impostos directes en un 15% i a la Generalitat 

aquesta disminució va al 30%, doncs que pleguin aquells senyors i els d’aquí s’ho 

reparteixen perquè ho veig d’aquesta forma. Vostè diu: “és que les nostres 

previsions..., i treballem amb previsions, i que entenem que estan basades en dades 

anteriors”. Perdoni que els hi posi en dubte la seva capacitat de poder fer previsions 

econòmiques com a mínim en un moment de crisi econòmica com l’actual amb unes 

certes garanties, perquè els hi vull recordar que en el pressupost de l’any 2009, any de 

crisi econòmica, vostès contemplaven que no tan sols no disminuirien els ingressos en 

concepte d’IRPF sinó que augmentarien un 21%. La realitat exactament a dia d’avui no 

sabem quina és perquè no tenim la liquidació del pressupost encara del 2009, però jo 

molt em temo que no tan sols no existirà aquest augment en concepte d’IRPF sinó que 

estarem disminuint. Per tant, perdoni que posi en dubte aquestes xifres. 

Per finalitzar, vostè també ha dit: “nosaltres tenim capacitat d’endeutament i ens hem 

endeutat...”.  Sí i jo ho he dit a la meva intervenció, que a mi no em sembla raonable 

que aquest any ens endeutem més que els dos darrers anys junts. A mi no em sembla 

raonable que vostès no tenen manera de quadrar els ingressos amb les despeses i 

han fet una previsió d’ingressos de passius financers de 98 milions d’euros perquè és 

el que necessitaven i si haguessin necessitat fer-ho per 150 milions, ho haguessin fet. 

Jo el que estic dient és que no em sembla seriós això. A mi no em sembla, al Partit 

Popular no ens sembla seriós. Per tant, jo els que els hi demanaria és una mica de 

rigor. Veurem la previsió a la liquidació del pressupost del 2009 com s’ajusta amb el 

concepte d’ingressos, de la capacitat de poder mantenir els ingressos, i d’aquest 

pressupost del 2010 ja en seguirem parlant. 

 

 



 

I una última qüestió; jo celebro també que el Grup de CiU vagi mostrant sensibilitat a 

mesura que s’acosta el final de legislatura. Va començar votant a favor dels 

pressupostos els dos primers anys, ara ens anuncia que s’abstindrà en aquest 

pressupost perquè no han tingut sensibilitat amb ells i jo estic segur que el proper any 

aquesta sensibilitat (que ja estarem en portes d’unes eleccions) serà molt superior. 

Només dir, sense tenir cap ànim de polemitzar perquè no el tinc, res més lluny de la 

meva voluntat, que celebro que per part del Grup de CiU s’acosti als posicionaments 

que venim defensant des del Partit Popular.  

 

Per al·lusions, el Sr. García Cañizares volgué contestar, en primer lloc, al Sr. García 

Albiol dient-li que no ens estem acostant a les seves posicions ni molt menys. No fem 

lectures esbiaixades de la realitat. Hem fet un discurs absolutament diferent i una de 

les coses que hem dit és que estem d’acord amb l’endeutament, cosa que vostès no 

han dit, i que encara l’ampliaríem per tal d’ajudar els ajuntaments. Per tant, no és un 

acostament de posicions al Partit Popular. No, insisteixo, no llegim malament.  

 

En segon lloc i en relació a la intervenció del Sr. Roig, dir-li que sí que ha parlat de 

finançament i de l’Estatut de Catalunya. Segurament també feia referència, amb 

voluntat de fer-la, al recurs d’inconstitucionalitat que ens té parat el desenvolupament, 

però he fet referència perquè si els ajuntaments tinguéssim ja el finançament local una 

mica més avançat, no miraríem tant a la Diputació a l’hora de resoldre els problemes 

socials que tenim als municipis. Per això he fet referència sabent que des d’aquesta 

administració notarem la diferència si tenim un finançament local que ha desenvolupat 

l’Estatut o no el tenim.  

 

I la darrera cosa: recollim la seva proposta i oferiment de treballar conjuntament el 

pressupost o les propostes que puguem fer, que farem alguna, d’aquí a l’aprovació 

definitiva, entenent que les circumstàncies no han permès en aquesta ocasió treballar 

més conjuntament el pressupost. Ho hem fet amb més intensitat altres anys. Aquest 

 



 

any no ha estat possible, són qüestions que entenem i per tant agafem la proposta i 

ens reservem la possibilitat de fer alguna proposta d’aquí a l’aprovació definitiva.  

 

Per acabar amb el debat, el Sr. Roig sol·licità la paraula i dirigint-se al Sr. García Albiol 

manifestà que celebra que ara ja hagi evolucionat i ara ja no és la certesa sinó que té 

la impressió. De tota manera, li repeteixo: miri’s el pressupost amb tranquil·litat i ara l’hi 

faré arribar perquè vegi els ingressos que no ens els inventem ni fem les volades de 

coloms ni res.  

La carta que ens va adreçar el Ministeri d’Economia i Hisenda on, per una banda, ens 

deia quines eren les previsions d’aquest 2009 i després ens detalla, impost per impost, 

quines seran de cara a les entregues del 2010, que són en definitiva les que queden 

reflectides al pressupost. Per tant, ni volades de colom ni improvisacions ni 2% ni res 

de res. Aquí són unes xifres que van en base a uns resultats, a una situació que 

evidentment ja ha passat i, per tant, poden ajustar.  

Ara, en acabar el Ple, l’hi faré arribar perquè s’ho miri, i evidentment jo el que 

m’agradaria acabar la meva intervenció és que igual que començava al principi, 

explicava en quin marc econòmic ens movíem general i quins objectius es va marcar la 

Corporació per aprovar el pressupost o per tirar endavant el pressupost en aquestes 

circumstàncies. Evidentment, aquí i amb la voluntat de complir tots els compromisos 

que en aquest moment puguin haver-hi, teníem de cara als ajuntaments i estem 

parlant, d’inversions pel que fa referència al mandat, i també totes les que fan les 

consignacions de cara a Xarxa i activitats. Per tant, el compromís que tots aquests 

programes tindran el suport necessari per tirar endavant i també la voluntat en el 

suport al finançament dels ajuntaments precisament per aquestes qüestions que els 

diferents portaveus també han esmentat. Doncs continuar endavant i si cal reforçar els 

programes de Crèdit Local i de Xarxa de crèdit.  

 

Evidentment, si hem pogut arribar, com els hi deia, a aquesta situació de desequilibri 

que se’ns ha presentat degut a aquesta manca d’ingressos és gràcies, com vostès 

 



 

mateixos o algú ha reconegut, a què la situació d’aquesta corporació econòmicament 

era bona perquè teníem un baix nivell d’endeutament i això ens ha permès tirar 

endavant i poder fer aquest camí. 

 

I ja per acabar, deixin que faci un agraïment, i no és una qüestió de compliment sinó 

és una qüestió sentida, a tota la gent que ha fet possible treballar aquest pressupost i 

a les àrees que han hagut de fer l’esforç d’haver-se d’adaptar a aquesta nova situació, 

però també a tots els equips humans (en aquest cas des de la Gerència de Recursos, 

des de la pròpia Àrea d’Hisenda, des de la gent de Programació, des de Intervenció...) 

que han hagut de fer un esforç i una adaptació primer, al nou sistema amb què hem fet 

el pressupost i després a aquesta situació de decrement dels ingressos que fan més 

complicat tot això. Tot això afegit al punt que ara ve a continuació, el pla econòmic 

financer, que com vostès saben hi podríem tenir un marge de tres mesos per 

presentar-lo, hem volgut fer l’esforç i aquí l’agraïment continua anant en direcció a 

aquestes persones que ho han fet possible (bàsicament és la Intervenció d’aquesta 

Casa) perquè en aquest mateix Ple el poguessin portar i vostès veiessin quina és la 

radiografia i quina és la conseqüència d’aquest pressupost i com el plantegem de cara 

al futur.  

 

Abans de finalitzar, el Sr. President va fer us de la paraula per manifestar que com a 

president de la Diputació, permetin que faci uns breus comentaris en relació a aquesta 

aprovació, provisional dels pressupostos per al 2010.  

 

La primera reflexió, i que lliga amb el que acaba de dir el diputat Roig, és que 

evidentment el treball que han hagut de fer tot el cos tècnic d’aquesta organització i 

també els responsables polítics de govern i d’oposició per arribar al punt fonamental 

de l’aprovació provisional dels pressupostos per al 2010, ha estat un treball com 

sempre molt important, però no com sempre molt més difícil i més complicat i jo crec 

que val la pena que tots entenguem (els que estem als ajuntaments evidentment, tots 

 



 

nosaltres ho sabem i no tots els ajuntaments han d’estar en les mateixes condicions) 

però els que fa anys que estem a la Diputació sabem que no és habitual elaborar uns 

pressupostos per a l’any següent amb una base que sigui inferior a la base de partida 

de l’any anterior, i això vol dir que s’ha hagut de fer un esforç no tan sols de 

reassignació de recursos econòmics sinó que s’hagi hagut de fer un esforç de tenir 

com sempre present quines són les prioritats dels ajuntaments, dels petits, dels mitjans 

i dels grans i, al mateix temps, assentar amb aquests pressupostos les bases que ens 

han de permetre avançar cap el que serà la situació després de la crisi. Jo crec que 

amb aquesta proposta de pressupostos avancem en les dues línies i el temps ens 

donarà la raó o el temps ens farà fer modificacions al llarg de l’execució del 

pressupost. De la mateixa manera que, ara fa un any vàrem fer una proposta 

d’aprovació dels pressupostos per al 2009 i crec que vam plantejar ja un escenari de 

crisi inicial, que aniria incrementant-se i augmentant aquesta situació de crisi des del 

punt de vista de la reducció dels ingressos i que per això fèiem una lectura i una visió 

dels pressupostos per al 2009 tenint en compte el 2010 i el 2011 fins a acabar el 

mandat. I per això vam fer un exercici de prioritzar allò que potser ara algú no se’n 

recorda. Vam prioritzar mantenir, per sobre de tot, el suport a la inversió local 

mitjançant la subvenció i les fórmules de crèdit subvencionades perquè això sigui un 

element fonamental per dinamitzar i continuar transformant els pobles i ciutats de la 

província de Barcelona i al mateix temps, per actuar de manera positiva en relació als 

llocs de treball de les empreses. I l’altre element que vam prioritzar va ser tot allò que 

feia referència a intervenir millorant el suport i la cooperació amb els ajuntaments, amb 

les polítiques que anaven destinades a estructures més febles de la societat, que són 

les que patien les conseqüències més greus de la crisi econòmica i de l’atur. Aquests 

van ser els eixos fonamentals del pressupost del 2009, que recordo que els vam 

ratificar al ple amb una modificació que van ser unes mesures complementàries per un 

import al voltant dels 30 milions d’euros, que es van afegir al que ja s’havia prioritzat i 

pressupostat per al 2009. Per tant, crec que vam fer tots aquells que vam votar aquell 

pressupost i aquestes mesures complementàries un exercici de molta 

 



 

corresponsabilitat i de realisme polític amb la situació dels nostres pobles i de les 

nostres ciutats. Avui, el pressupost que s’ha presentat i el que s’ha defensat és 

coherent amb la mateixa línia i la seva execució seguirà aquesta coherència i, per tant, 

seguint les prioritats que els ajuntaments aniran fixant i les que han fixat, que no han 

de ser les mateixes que han estat durant el 2009, treballarem amb menys capacitat de 

maniobra econòmica perquè aquesta capacitat ha minvat moltíssim.  

Com vostès saben, igual que la dels ajuntaments, treballarem per intentar continuar 

incrementant el suport a la cooperació amb els ajuntaments en tot allò que fa 

referència a la situació esdevinguda com a conseqüència de la crisi, però si això és 

fonamental i és important, crec que tots hem d’entendre que és tant o més important 

abordar, durant el 2010, per quan arribi (que sigui al més aviat) el canvi en la situació 

de crisi perquè tots els experts ens estan dient que després d’aquesta crisi no creiem 

que tornarem a estar ni en les condicions dels ingressos públics, ni de les accions, ni 

dels projectes ni de les intervencions en les mateixes condicions que estàvem a l’any 

2006. Per tant, caldrà fer nous plantejaments i noves respostes a nous reptes i espero 

que amb el treball de tots plegats i amb aquests pressupostos siguem capaços, durant 

el 2010, no tan sols de donar resposta a la crisi als ajuntaments ara sinó també 

avançar en aquesta línia. 

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

del Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor, 16 abstencions i 4 vots 

en contra. 

 

 

 



 

4.- Dictamen de data 11 de novembre de 2009 que proposa aprovar el Pla 
econòmicofinancer per a l’assoliment del reequilibri de l’estabilitat 
pressupostària. 
 
“L’article 19.3 del text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària aprovat per Reial 

Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, determina que les entitats locals hauran 

d’ajustar els seus pressupostos al principi d’estabilitat pressupostària entesa com la 

situació d’equilibri o superàvit en termes de capacitat de finançament d’acord amb la 

definició continguda al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. 

Vist l’informe de la Intervenció General d’avaluació del compliment de l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò disposat a l’article 16.2 del 

Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat 

pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat per RD 1463/2007, de 2 

de novembre, on es posa de manifest l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària en l’aprovació del Pressupost General per l’exercici 2010. 

Atès que el pressupost consolidat d’aquesta Corporació no s'ajusta al principi d'estabilitat 

definit en l’apartat 3 de l’article 19 del TRLGEP, també previst a l’article 4.1 del 

Reglament de desplegament, d’acord amb l’article 22 d’aquest text refós, esdevé 

necessària l’aprovació d’un Pla economicofinancer de reequilibri a tres anys.  

 

En l’article 19.1 del Reglament de desplegament de la Llei d’estabilitat pressupostària per 

a les entitats locals es preveu l’obligació d’elaborar el pla economicofinancer, i en el seu 

art. 20 se’n regula el seu contingut. 
 

Atès que l’article 22 del TRLGEP en relació a l’article 21 del Reglament de desplegament 

per a les entitats locals atribueix la competència al Ple per l’aprovació, i vistos els punts 

4.1.b) i 4.1.g) de la Refosa 1/2009, sobre delegació de competències i atribucions 

d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del Decret 

de la Presidència de data 18 de desembre de 2008, i publicada al BOPB número 308, de 

 



24 de desembre de 2008.  

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 

Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de 

Seguiment de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el Pla economicofinancer de reequilibri de l’estabilitat pressupostària, 

en compliment d’allò que disposa l’article 19 del Reglament de desplegament de la Llei 

18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les 

entitats locals, aprovat per RD 1463/2007, de 2 de novembre, amb el contingut que 

resulta de l’annex que s’acompanya.  

 
Segon.- EXPOSAR al públic el Pla economicofinancer, a efectes exclusivament 

informatius, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 

Província, en compliment de l’article 26.3 del reglament de desplegament de la Llei 

general d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.  

 

Tercer.- TRAMETRE còpia del Pla economicofinancer  al Departament d’Economia i 

Finances de la Generalitat de Catalunya en atenció a l’article 21.3 del Reglament abans 

esmentat.”  

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



del Partit Popular. El resultat definitiu va ser de 29 vots a favor, 16 abstencions i 4 vots 

en contra. 

 

I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 

les 13 hores i 20 minuts. 

 

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

 

 

 

 

El President       

Antoni Fogué Moya      La Secretària General 

        Petra Mahillo García 

 

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 

correlativament, tots inclusivament, des del número 539118 al 539138. 

 

Barcelona, 23 de desembre de 2009 

 

 

 

 

 

LA SECRETÀRIA GENERAL 

Petra Mahillo García 
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