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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2010 

 
A la ciutat de Barcelona, el dia 18 de novembre de 2010, a les 12 hores i 5 minuts, es 
va reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària 
ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del 
seu president, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vicepresident primer ’Im. Sr. 
Josep Mayoral Antigas, del vicepresident segon, Màrius García Andrade, del vice-
president tercer Mateu Chalmeta Torredemer, de la vicepresidenta quarta, Immaculada 
Moraleda Pérez, el 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, Jordi William Carnes 
Ayats, Antonio Carmona López, 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, Ezequiel Martínez Mulero, Jordi Moltó 
Biarnés, Josep Monràs Galindo, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Joan 
Puigdollers Fargas, Juan Carlos del Río Pin, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero 
Hernández, Carles Ruiz Novella, 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.  
 
Van excusar la seva assistència el diputats següents: Jordi Labòria Martorell, Amparo 
Piqueras Manzano i Josep Salom Ges. 
 
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 de l’assumpte relacionat a l’Ordre del Dia que es 
transcriu a continuació: 
 
Dictamen de data 5 de novembre de 2010 que proposa aprovar inicialment el 
Pressupost General de la Diputació de Barcelona, els seus annexes i les seves 
Bases d’Execució per a l’exercici de 2011. 
 
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 
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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 
d’acord amb l’article 169.3 del TRHL. 
 
Del pressupost general definitivament aprovat, es trametrà còpia a l'Administració de 
l'Estat i a la Comunitat Autònoma, simultàniament a la tramesa de l’anunci abans referit. 
 
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 conté, per a cadascun dels pressupostos que en ell s'integren, els 
estats de despeses i d'ingressos, les bases d'execució i els annexos, i la resta de la 
documentació prevista al TRHL. 
 
D’acord amb allò establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, el pressupost general s’acompanya del Pla Estratègic de Subvencions 
previst per a l’exercici 2011. 
 
Cadascun dels pressupostos que s'integren en el pressupost general s’aprova sense 
dèficit inicial. 
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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 2011 
compleix el 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.  
 
La Diputació de Barcelona disposa d’un Pla econòmic-financer de reequilibri, elaborat 
arran de l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que es va posar de 
manifest amb motiu de l’aprovació del pressupost general per a l’exercici 2010. Tot i que 
l’avaluació efectuada ara, dóna com a resultat que el pressupost general per a l’exercici 
2011 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el referit Pla econòmic-financer es 
mantindrà en vigor a l’espera de verificar la consolidació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en futures avaluacions. 
 
Les dotacions per a despeses de personal s’han calculat d’acord amb allò previst al 
Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2011, és a dir, sense 
incrementar les retribucions respecte de les vigents a 31 de desembre de 2010. 
 
Els recursos obtinguts per la reducció de costos de personal imposada pel Reial 
Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per la 
reducció del dèficit públic, tenen la consideració de recursos afectats, i financen 
l’aplicació pressupostària 23000-011A0-91301 del Capítol 9 de despeses del 
pressupost de la Diputació, per un import de 9.060.295,00 euros, amb destinació a 
reduir l’endeutament a llarg termini, d’acord amb allò previst en la lletra b) de l’article 
14 ú de l’esmentat Reial Decret-llei. 
 
Per altra banda, segons l’article 14 dos del mateix Reial Decret-Llei, fins el 31 de 
desembre de 2011 les entitats locals no podran acudir al crèdit públic o privat a llarg 
termini per al finançament de les seves inversions. No obstant això, el projecte de Llei 
de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2011 preveu, a la disposició final 
dissetena, modificar dita previsió legal i permetre, als ens locals que liquidin l’exercici 
2010 amb estalvi net positiu, la concertació de noves operacions de crèdit a llarg 
termini per al finançament d’inversions a l’exercici 2011, sempre que el volum total del 
capital viu no excedeixi del 75% dels ingressos corrents liquidats.  
 
En el Pressupost de la Diputació es consigna una previsió per concertar nou 
endeutament a llarg termini, en el capítol 9 de l’estat d’ingressos, per import de 
17.000.000,00 euros, amb destinació a finançar, amb caràcter de recurs afectat, les 
aplicacions pressupostàries 20101 942A0 76200, Programa de Crèdit Local, i 31202 
156A0 76260, Transferències a ajuntaments XBMQ, així identificades en l’Annex 
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d’Inversions que acompanya el pressupost (inclòs en l’Annex IV adjunt). La possibilitat 
d’executar ambdues consignacions, però, queda condicionada a què així ho permeti la 
modificació de l’article 14 dos del Reial Decret-Llei 8/2010, com és previst al projecte de 
Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2011. 
 
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. 
 
Vist l’apartat 4.1.b) i 4.1.g) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
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 2011, amb el contingut que resulta de l’Annex I 
que s’acompanya, que en termes consolidats apuja fins a sis-cents seixanta-un milions 
vuit-cents quaranta-cinc mil sis-cents seixanta-quatre euros (661.845.664,00 EUR), i en el 
qual s’integren els pressupostos que es detallen tot seguit: 
 
 

PRESSUPOST EUR 

A) Corporació 615.000.000,00

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 

 

18.376.000,00
2.752.000,00

6.000,00
42.200.000,00

C) 
Els estats de previsió de despeses i d'ingressos de l'entitat 
pública empresarial local “Xarxa Audiovisual Local” (XAL) 

 

9.537.664,00
 
Segon.- APROVAR inicialment la classificació orgànica del pressupost General, 
integrada per 73 centres gestors, més quatre organismes autònoms i una entitat pública 
empresarial, així com la classificació per àrees i polítiques de despesa, integrada per 91 
subprogrames en el pressupost de la pròpia Corporació, més altres quatre corresponents 
als organismes autònoms, 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 
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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.- APROVAR el Pla Estratègic de Subvencions, d’acord amb allò establert a 
l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, com es recull 
en l’Annex IV adjunt. 
 
Sisè.- DONAR-SE per assabentat de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, que s’adjunta com a Annex V, 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 és de compliment. Tot i això, es manté la vigència del Pla econòmic 
financer aprovat per l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que es va 
posar de manifest amb motiu de l’aprovació del Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona per l’exercici 2010. 
 
Setè.- INDICAR que a l’aplicació pressupostària 23000-011A0-91301 del capítol 9 de 
l’estat de despeses del Pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2011 s’hi 
consigna l’import de 9.060.295,00 euros obtinguts per la reducció dels costos de 
personal procedents de la pròpia Diputació, dels seus Organismes Autònoms, de la 
Xarxa Audiovisual Local i dels Consorcis amb participació majoritària de la Diputació de 
Barcelona, consignació que es destina a reduir l’endeutament a llarg termini, donant 
compliment a l’article 14 ú del Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten 
mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic. 
 
Vuitè.- CONDICIONAR l’executivitat de la consignació del capítol 9 de l’estat d’ingressos 
del pressupost de la Diputació, i les aplicacions pressupostàries 20101 942A0 76200, 
Programa de Crèdit Local, i 31202 156A0 76260, Transferències a ajuntaments XBMQ, 
de l'estat de despeses i identificades en l’Annex d’Inversions, a què així ho permeti la 
modificació de l’article 14 dos del Reial Decret-llei 8/2010, com és previst en el projecte 
de Llei de pressupostos generals Estat per al 2011. 
 
Novè.- 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 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. 
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Després de la lectura de l’enunciat del Dictamen per la Secretaria General, la Presidència 
donà la paraula al Diputat president de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns Sr. Roig 
per explicar el seu contingut. El Sr. Roig començà la seva intervenció dient que abans 
d’entrar a detallar els principals objectius i continguts del Pressupost que portem avui a 
la seva aprovació, permetin que, d’una manera breu, exposi quin és el marc general i 
l’escenari general en què hem elaborat aquests pressupostos de l’exercici de 2011. 
 
Com vostès bé saben, aquest és l’últim Pressupost d’aquest mandat, amb el qual, 
malgrat l’efecte afegit que hi hagut de la situació econòmica que ens ha sobrevingut, 
culminem tots els objectius estratègics que vam tirar endavant i que vam aprovar en el 
Pla d’Actuació per a aquest quatrienni. Efectivament, són uns pressupostos que 
aprofundeixen a les línies d’eficàcia, eficiència, austeritat i manteniment de l’estabilitat 
pressupostària, principis que evidentment ja els portem en anteriors exercicis i que 
hem de dir aquest any també s’hi han sumat les línies d’acció que estableix el Pla, que 
va aprovar aquesta corporació, d’estalvi i eficiència. Així mateix, també, els 
pressupostos per a l’any 2011 garanteixen de manera inequívoca l’acompliment de la 
principal missió de la corporació; és a dir, donar suport als ajuntaments. Donar suport 
a totes aquelles activitats, a tots aquells serveis que generen equitat, que generen 
cohesió social, que generen desenvolupament econòmic, àmbits que el Govern, com 
vostès saben, considera d’especial importància i sobretot en aquests moments de crisi 
econòmica que estem vivint. Pel que fa a l’escenari pressupostari, voldria assenyalar 
en primer lloc que, des que vam començar a treballar en el principi del Pressupost (per 
tant, estem parlant d’abans de l’estiu) ha anat canviant d’una manera notable. La 
situació ha anat evolucionant al llarg dels darrers mesos i hem passat de treballar en 
un principi de previsions de possible congelació i, fins i tot, de reducció en alguns 
casos a un escenari, jo m’atreviria a dir, menys desfavorable pel que fa, en aquest cas, 
als ingressos de l’Estat i en relació amb la possibilitat de poder anar a l’endeutament 
amb la forma o amb la fórmula que pugui quedar recollida en el Projecte de llei de 
Pressupostos de l’Estat. Tots aquests factors ens porten avui a presentar-los-hi un 
Pressupost que pel que fa a la Diputació de Barcelona, és de 615 milions d’euros i, 
quan parlem del pressupost consolidat, parlem de prop de 662 milions d’euros. Tenint 
en compte aquest marc general que els hi comentava i aquest escenari pressupostari, 
es van fixar tres objectius fonamentals a l’hora de tirar-lo endavant. Evidentment, el 
primer era donar compliment a tots els acords, com els hi deia, del Pla de Mandat, 
mantenir tots els compromisos d’inversió que van destinats a les entitats locals que 
han adquirit, al llarg d’aquest quatrienni, aquesta corporació (al llarg del mandat, 
recordaran que la xifra total és una inversió de 250 milions d’euros) i, evidentment, 
mantenir tots els programes de suport als municipis i aquí, com vostès saben, estem 
parlant de Xarxa d’Activitats, de Caixa de Crèdit, del Programa de Crèdit i, sobretot 
també, del manteniment de totes les polítiques anticrisi que es van dissenyar en el seu 
moment. 
 
La major part dels ingressos d’aquesta corporació provenen de les aportacions de 
l’Estat en concepte de participació en diferents impostos (l’IRPF, l’IVA, impostos 
especials com el tabac, l’alcohol i la benzina, etcètera). Enguany, l’aportació de l’Estat, 
els ingressos previstos a l’aportació de l’Estat representen 519,8 milions d’euros. Això 
comparat amb l’exercici actual, en el 2010, ha significat un increment de 7,3 punts en 
relació al 2010, com els hi deia. També els hi haig de dir que els ingressos de l’Estat,  
tenen una repercussió important en el nostre pressupost i aquest any, en el global, 
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representen prop del 85% del total del pressupost. Pel que fa, ja, als capítols 
d’ingressos, en primer lloc voldria destacar en aquest cas que les taxes i els preus 
públics, (tots saben, van passar per aquest mateix Ple) es mantenen, però l’increment 
que vostès veuran en la documentació que se’ls hi ha passat és bàsicament degut a la 
posada en marxa de nous serveis, i aquí estem parlant del Palau Güell i també estem 
parlant de l’augment de places de la residència de Llars Mundet. Pel que fa als 
ingressos patrimonials, es redueixen. Pel que fa a les transferències de capital, voldria 
ressenyar que aquestes s’incrementen per dues qüestions bàsiques: per una banda, 
les aportacions que rebem per les obres, que rebem de l’Estat per les obres que es fan 
en els museus de Sitges, i les aportacions dels organismes autònoms com a 
conseqüència de l’aplicació de l’RD 8/2010. Per acabar aquest apartat d’ingressos, i 
també d’una manera ràpida, voldria assenyalar que si bé des de finals de l’any 2000 
fins pràcticament l’any passat ingressàvem diners en concepte de liquidacions 
positives pel que fa referència a les aportacions de l’Estat, aquestes, ja van 
desaparèixer en el Pressupost d’enguany, en el Pressupost d’aquest 2010, i també al 
que ara presentem. Unes liquidacions que han servit durant tots aquests anys per 
consignar tots els compromisos en inversions que aquesta corporació havia anat 
prenent amb els diferents ajuntaments. En l’apartat de l’endeutament, voldria 
ressenyar, en primer lloc, que el Pressupost de l’exercici 2011 contempla una previsió 
d’endeutament de 17 milions d’euros. Així mateix, en el seu conjunt, entenem que 
l’endeutament de la corporació és un endeutament assumible per a aquesta corporació 
i compleix, també, una funció molt important ja que dóna, conjuntament amb la previsió 
d’endeutament d’aquest propi exercici en què estem, el 2010, ens permetrà poder tirar 
endavant, dedicar-lo a inversions i ajuts financers a les entitats locals. Globalment, el 
nivell d’endeutament d’aquesta corporació al final de l’exercici 2011 se situarà en el 
37,7% (això, evidentment, va referenciat en els ingressos corrents). Això, 
comparativament, estem en uns nivells semblants a l’any 2002 i, si parlem en termes 
absoluts, l’increment final d’aquest mandat de l’endeutament d’aquesta corporació serà 
de 21 milions d’euros més. Per tant, si partíem, al principi de mandat, d’un 
endeutament de 200 haurem passat a 221 milions d’euros. També voldria posar de 
manifest que, a l’hora d’elaborar el Pressupost d’aquest 2011, s’han tingut, també, 
altres qüestions en compte. Per una banda, la necessitat de tenir una certa capacitat 
de maniobra de cara als propers exercicis, sobretot als dos propers exercicis, que 
probablement encara podrien ser de contenció malgrat que aquest any hagi pogut 
pujar l’aportació de l’Estat, però en previsió crèiem que era prudent fer això i també em 
sembla que a ningú no se li escapa que podem tenir un escenari de creixement dels 
interessos durant els propers anys. És evident que l’últim objectiu de la política 
d’endeutament que ha fet aquesta corporació és voler mantenir l’estabilitat 
pressupostària, qüestió que, com vostès saben, es manté en aquest Pressupost. 
 
Si m’ho permeten doncs, passaré a continuació, ja, a exposar els aspectes més 
destacats en l’apartat de les despeses. El primer capítol, el que fa referència a 
Personal, experimenta en el seu conjunt una disminució del 5,16%. Bàsicament, 
aquestes disminucions són conseqüència, per una banda, de l’aplicació de l’RD 8/2010 
i la reducció de 50 places. Dues mesures que, per si soles en el global del Pressupost, 
representen un 7%, però en parlem només d’un 5,16 perquè han augmentat 
lleugerament les cotitzacions i les prestacions socials. Passant al Capítol II, el referent 
a Compres, Béns i Serveis, aquest experimenta una reducció d’un 1,71% i aquí, 
potser, cal destacar la reducció del 21% en despeses com ara dietes, locomoció i 
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treball extern i això, com els hi deia abans, és en compliment del Pla d’Estalvi i Eficàcia 
que va aprovar aquesta pròpia corporació. El Capítol VI, en el seu conjunt, disminueix 
el 13,5%. Aquí s’ha fet un esforç important, i cal dir-ho, en les inversions en el 
patrimoni propi, però penso que val la pena posar en valor i ressaltar que les 
inversions, en vies locals en aquest cas, no solament no disminueixen sinó que creixen 
un 35%. Estem parlant de 3,6 milions; tot això referenciat a l’exercici 2010. Això és 
degut arran de tots els convenis que hem signat amb la Generalitat pels traspassos de 
carreteres i camins, que em sembla que coincidirem tots en que és un important acord 
que posa de relleu aquest treball coordinat i aquest conjunt de voluntats que hem 
desplegat ambdues institucions. Pel que faria referència a transferències, tant corrents 
com de capital, per tant estem parlant de capítols IV i VII, es redueixen un 11,5 i un 
6,7% respectivament. En el cas de les corrents (Capítol IV) voldria assenyalar que 
l’aportació a altres entitats no locals es redueix en un 20% i que la reducció dels 
convenis amb la Generalitat experimenta una disminució del 26%. Evidentment, això té 
una explicació i és conseqüència que, a l’any 2010, van finalitzar diferents convenis 
que teníem amb la Generalitat, i en aquest cas els hi recordo el que fa referència a 
places de discapacitats psíquics, el que fa referència a l’Institut Paleontològic, Flor de 
Maig, l’Escola d’Agricultura i Enologia de Sant Sadurní d’Anoia... També les 
transferències directes al conjunt de les entitats locals (evidentment descomptada, 
perquè no hi és aquest any, l’aportació del programa iloquid) només, si ho mirem 
d’aquest global que els hi deia, resulta que només disminuiríem un 4,4% i el que és 
més important: es mantenen, en aquest cas, sobretot les prioritats pel que fa a 
polítiques públiques en l’àmbit del benestar social, en l’àmbit de l’educació i en l’àmbit 
del foment de l’educació. El Capítol VII es redueix així mateix el 6,7, tot mantenint, 
però, els compromisos del mandat i el que els hi deia, com els havia dit al principi, el 
compromís de destinar els 250 milions d’euros a XBMQ. Pel que fa referència als 
actius financers, per tant parlem del Capítol VIII, experimenta una reducció global del 
12,5%, si bé penso que aquí també és bo destacar la partida que destinem a la Caixa 
de Crèdit, que en aquest cas no solament no disminueix sinó que s’augmenta prop 
d’un 6%, el que vol dir que arribarem fins als 11 milions i vostès saben que això va 
destinat a donar suport als ajuntaments. I finalment, en el que fa referència a despeses 
financeres i passius financers, per tant capítols III i IX, tenen un creixement del 15,6 
com a conseqüència, és degut, per una banda, al deute viu, al calendari d’amortització 
previst i a l’aplicació del que és l’RD 8/2010. 
 
En tot cas, abans de passar a l’anàlisi, i d’una manera també ràpida i breu, de les 
polítiques públiques que contempla aquest Pressupost, permetin que encara faci dos 
breus punts importants al meu entendre. En primer lloc, pel que fa als serveis impropis 
només dir que, al llarg d’aquest mandat, ha passat a dependre de la Generalitat tota 
una sèrie de serveis: Hospital Clínic, places concertades (aquestes que dèiem que 
l’última anualitat es va pagar aquest 2010), l’Institut Paleontològic, Fundació Flor de 
Maig, el Centre d’Espiells i també el Centre Assistencial Emili Mira-Torribera (que 
pagarem una primera anualitat): Això fa que el pes d’aquests serveis (penso que és la 
data que els volia ressenyar) al principi d’aquest mandat els serveis impropis estaven 
en el 13% i al final d’aquest mandat haurem passat al 3,2%. L’altra qüestió que també 
volia ressenyar, i aquest també em sembla que és un dels temes important i, penso, 
transcendents, d’aquest Pressupost, posar de relleu que es mantenen totes les 
inversions territorials. Si vostès miren les operacions de capital veuran que el 87% de 
totes aquestes es dedica a accions del territori, és a dir, als municipis, la qual cosa 
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també dóna fe de la voluntat inequívoca de la corporació que per complir tots els 
objectius de cohesió territorial a favor dels municipis. Pel que fa a les polítiques 
públiques que té la Diputació, i que es despleguen al llarg i ample de tot el territori de 
la província i que evidentment són la principal senya d’identitat d’aquesta corporació (i 
els hi recordo que moltes vegades i el president ens ho recorda en moltes 
intervencions, ens diu que està concebuda aquesta Diputació, està estructurada pel 
que s’anomena un govern intermedi, no pas un govern intermediari) la Diputació, 
evidentment de comú acord amb els municipis com no pot ser d’una altra manera i 
tenint especialment en compte les necessitats de cada un d’ells, desplega, com vostès 
saben, tota una sèrie de serveis i activitats d’inversions que tenen com a objectiu últim 
millorar la qualitat de vida de tots aquests municipis i els seus ciutadans i ciutadanes 
són els que reben el seu valor. També, vostès saben, el Pla de Mandat defineix quatre 
grans àmbits estratègics amb una sèrie de línies d’actuació, concretament vint-i-tres, i 
totes elles tenen la seva consignació pressupostària. Només diré les xifres i no entraré 
en el detall perquè penso que tots vostès ja les poden tenir i, si no, estan a la seva 
disposició. Pel que faria a la línia de Govern Local, el global és de 64,3 milions que s’hi 
dediquen. Aquí, hi han tres línies d’actuació. La que fa referència a la Garantia de 
l’autonomia local està dotada amb 39 milions d’euros (aquí, hi hauria inclòs el que és 
el Programa de Crèdit Local, amb 10 milions, i el que és la Caixa de Crèdit, amb 11 
milions d’euros); l’apartat de Comunicació Local, amb 17,1 milions; les relacions 
internacionals, amb 8,2 milions (aquí, evidentment, hi hauria el compliment del 
compromís del 0,7% en cooperació al desenvolupament). Pel que faria referència a 
l’altre àmbit, un altre gran àmbit, que és el d’Acció Territorial, aquí hi han quatre línies 
d’actuació. La que fa referència a Mobilitat Local són 32,8 milions d’euros; Ordenació i 
Gestió del Territori, 47 milions; Gestió dels Espais Naturals, 31,6 milions, i Gestió 
Ambiental Local, 8,1 milions. Sumant tot, a l’àmbit d’Acció Territorial 119,5 milions 
d’euros. Pel que fa a l’àmbit de l’Acció Ciutadana, és al qual es destinen més recursos. 
També es el que té més línies d’actuació. En total, s’hi destinen al voltant de 173 
milions d’euros, que anirien distribuïts: 42,8 en Benestar Social, 37,2 en Lectura 
Pública, 12,2 en Patrimoni Cultural, 20,2 en Difusió Artística, 14,2 en Cooperació 
Cultural i si sumem polítiques d’igualtat, diversitat i ciutadania i joventut, 15 milions 
d’euros. En el cas d’Educació, 12,8 milions d’euros; Salut Pública i Consum, 9,1 i, 
finalment, en Cooperació Esportiva, 9,4 milions d’euros. I al darrer gran àmbit 
d’actuació, el de Desenvolupament Econòmic i Social, s’hi dediquen en total 27,2 
milions d’euros. Aquí, hi tenim quatre grans línies d’actuació. La que fa referència 
purament i directament al Desenvolupament Econòmic és la s’emporta la part més 
important (16 milions d’euros) amb accions d’Accés a l’Habitatge (2,5 milions d’euros), 
destinats a Comerç 4 milions d’euros i destinats a activitats al voltant del Turisme 4,7 
milions d’euros. 
 
Com vostès saben, la presentació d’un pressupost, i en aquest cas la del Pressupost 
de  la corporació, és un dels moments, penso jo, més importants per a qualsevol 
administració perquè més enllà dels números, que en teoria són freds moltes vegades, 
aquests números que porten als papers, el que avui fem és el que incideix d’una 
manera molt directa en aquests 311 municipis que tenim a la província de Barcelona i, 
evidentment, directament en tots els ciutadans d’aquests pobles i ciutats. Per tant, 
penso que no és pas una qüestió de tràmit sinó un acte polític de primer ordre 
mitjançant el qual i com a administració ens comprometem amb els ajuntaments i amb 
els seus ciutadans a impulsar i a prioritzar determinades polítiques públiques. La crisi 
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econòmica en què estem immersos obliga el conjunt de la societat a viure una de les 
hores més exigents de la nostra història recent, davant la qual les administracions 
públiques i també la resta de sectors econòmics i socials del país, tenim el deure 
polític i ètic d’estar al costat dels que més estan patint. Penso sincerament que amb 
aquest Pressupost de la Diputació de Barcelona es demostra, una vegada més, que 
estem a l’alçada de les circumstàncies i que sabem adaptar els recursos existents que 
tenim a les necessitats del moment ja que darrere dels números sempre hi han valors i 
en aquest cas valors, com vostès saben, de benestar, valors de proximitat, valors de 
transparència. Parlem de sostenibilitat, parlem d’innovació, com deia abans també, 
d’eficàcia i eficiència i també de transversalitat. Evidentment, valors com la solidaritat i 
l’equitat també estan immersos en aquest Pressupost. Per això, els hi demano el seu 
suport a aquest pressupostos per a l’exercici 2011.  
 
A continuació la Presidència cedí l’ús de la paraula al Vicepresident tercer i portaveu 
del grup d’ERC Sr. Chalmeta, que començà la seva intervenció dient que li agradaria 
recordar una cosa que no per sabuda i dita i reiterada em sembla que per això no és 
menys important; m’estic referint a una assignatura pendent que venim arrossegant 
des de fa anys, que és la resolució definitiva d’una vegada per totes d’això que 
coneixem com a finançament del món local. És un tema que està pendent de resoldre i 
que em sembla que, cada vegada que parlem de pressupostos i especialment en 
aquests contextos en què ens trobem enguany, doncs encara és més adient recordar 
que, algun dia, algú haurà de prendre una gran decisió al respecte perquè, si no, 
seguirem arrossegant any rere any. Dit això, també m’agradaria dir, i em sembla que 
no cal insistir-hi gaire, que ens trobem amb una proposta de Pressupostos emmarcada 
en una crisi que s’està allargant més del que tots voldríem i que també s’està mostrant 
més profunda del que molts imaginaven fa només un parell d’anys. Una crisi, per tant, 
que es troba segurament en un dels seus pitjors moments i que no sabem com 
evolucionarà, però que, de moment, aquesta proposta de Pressupostos que 
presentem doncs ha de tenir en compte en primer lloc. És el més important de tot, és a 
dir. Si no, ens estaríem equivocant greument. Això encara es nota més quan un coneix 
la dependència de les finances d’aquesta corporació respecte dels ingressos de 
l’Estat. Per tant, en aquest context de crisi, doncs això encara es fa notar més que mai. 
Aquests són els inconvenients. Malgrat tota aquesta situació, nosaltres, entenem i els 
números són prou explícits, que estem presentant uns Pressupostos ajustats, 
raonables, de contenció de la despesa, assenyats, equilibrats, realistes, que al cap i a 
la fi aquesta és la nostra obligació si no volem enganyar-nos a nosaltres mateixos. 
Aquests Pressupostos mantindran, bàsicament, allò que és l’essència, l’objectiu 
primordial d’aquesta Diputació, que és el suport al món municipal, el suport als 
municipis i no de qualsevol manera sinó fent especial èmfasi en aquell, suport que, a 
través dels ajuntaments, va destinat prioritàriament a l’ajut a les persones, a l’ajut a les 
famílies que en aquests moments ho estan passant més malament. També 
directament o indirectament destinats a la promoció econòmica. Si no incidim en 
aquests aspectes, probablement mai no acabarem atacant un dels aspectes, un dels 
vessants més perniciosos d’aquesta crisi econòmica que és el tema de l’atur. Per tant, 
a nosaltres ens sembla que aquí hem d’insistir-hi i aquests Pressupostos així ho 
recullen. Com poden comprovar amb els números, la proposta permet, ha usat, com 
es va fer en els últims anys, l’endeutament, la capacitat d’endeutament, però al mateix 
temps no n’ha abusat. Sembla que també és un altre tret que cal destacar en aquests 
moments sobretot tenint en compte el que passarà en el futur, i que, per una altra part, 
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compleixen perfectament amb l’objectiu de reequilibri, de complir el Pla d’Estabilitat 
Financera. Ja s’ha dit, però segurament també val la pena remarcar-ho. Aquest any no 
és la primera vegada però sí que hi ha una diferència notable respecte de la part 
destinada a allò que diem genèricament serveis impropis, que queden ja reduïts a la 
mínima expressió després d’uns anys de treball en aquest sentit. Lògicament, també 
són uns Pressupostos que permetran seguir complint el Pla de Mandat quadriennal 
que s’havia aprovat en aquesta Diputació al principi de l’actual mandat. Bé, per tots 
aquests objectius, per tots aquests motius, per totes aquestes raons el nostre Grup 
votarà favorablement aquesta proposta i m’agradaria acabar, simplement, agraint, a 
tots els àmbits, a totes les àrees, a tot el personal, a tots els treballadors i treballadores 
d’aquesta Casa, que fan esforços importants de contenció en aquests moments de 
dificultats econòmiques. 
 
Tot seguit va fer us de la paraula el President del grup Popular de la Diputació, Sr. 
García Albiol, per manifestar el següent:  
 
Voldria començar la meva intervenció assenyalant que el projecte de Pressupost de 
l’any 2011 que vostès avui ens presenten entenem que té algunes particularitats, 
algunes consideracions que caldria, que voldríem destacar. Creiem, des del PP, que 
estem davant d’un Pressupost de final de legislatura, que elabora un govern que, amb 
molta probabilitat, amb tota probabilitat, en la seva segona meitat molt probablement 
executarà el mateix un altre govern. Senyors i senyores del PSC, ICV i ERC, vostès, 
com ja va sent normal, han fet un Pressupost sense la més mínima voluntat de diàleg 
amb el PP. Ho acceptem, però en pocs mesos hi han unes eleccions municipals. Per 
tant, aquest projecte val en la mesura que una nova majoria no el modifiqui d’acord 
amb els mecanismes legals existents. Per això, senyor President, els hi fem una 
primera reflexió, els hi voldria fer una primera reflexió: demanem, d’aquí al mes de 
juny, una moderació a l’hora de signar compromisos d’inversió i de distribuir 
subvencions. Estem al final d’un mandat i, en mesos, estarem en campanya electoral, i 
demanem que no es repeteixi el que han fet en tots els anys anteriors que hi ha hagut 
eleccions: pagar publireportatges a la premsa escrita per fer campanya de certs 
alcaldes metropolitans amb dificultats electorals. Els avisem amb anticipació. Entenem 
que vostès, que estan a punt de perdre la Generalitat, que corren el risc de perdre 
molts ajuntaments i potser aquesta mateixa corporació, i que també perdran, en un 
any i mig, el govern d’Espanya, vulguin fer servir tots els instruments que tenen al seu 
abast per fer propaganda, però ja els hi advertim des del PP. Si amb els diners de la 
Diputació detectem campanyes a favor d’alcaldes socialistes, hi hauran accions legals 
oportunes. 
 
Dit això, i seguint amb la línia anterior, esperem que l’execució del pressupost de 
despeses sigui similar a la mitjana dels altres anys., Creiem que en un moment de crisi 
com l’actual seria injustificable que, al mes de juny, s’haguessin liquidat 2/3 o més del 
pressupost previst per a tot l’any 2011 dels capítols, especialment, de despesa, 
d’inversió i de transferències corrents i de capital. Igualment, senyors i senyores del 
Govern, esperem una certa contenció a l’hora de revisar les condicions laborals del 
personal de nivells més alts. Això, com que tampoc no hi hagin operacions de 
funcionarització, Només els hi demanem prudència i responsabilitat perquè hem tingut, 
en els darrers anys, uns increments molt forts de personal dels nivells més alts del 26 
cap a dalt i potser ens estem convertint en el que era l’exèrcit espanyol en els segles 
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XIX i XX: un exèrcit de generals, coronels i comandants, però sense soldats. 
Nosaltres, des del PP, demanem prudència i diàleg amb l’oposició, i esperem que si, 
després de les eleccions, canvien les majories els hi puguem mantenir aquest mateix 
diàleg i prudència que hem tingut nosaltres durant tots aquests anys. Entretant, en les 
concrecions al projecte de Pressupost, en primer lloc, creiem que hem de parlar, com 
va ser ja l’any passat, de les previsions d’ingressos. Primer, bàsicament, senyor 
President, parlem de la participació en els ingressos de l’Estat, ja sigui per la via de la 
cessió del percentatge dels rendiments de determinats impostos com per la 
participació en el Fons Complementari de Finançament. Les estimacions que fa el 
Govern a partir de les dades que ofereix el Govern central parteixen d’una reducció 
dels ingressos procedents de la cessió d’impostos directes com l’IRPF i d’un 
creixement més important en els ingressos indirectes, bàsicament per la cessió 
d’ingressos en concepte d’IVA, així com del Fons Complementari de Finançament. Jo 
diria que la confiança és bona, però que en aquest cas la vigilància és molt millor. El 
més probable és que als propers mesos tinguem nous retalls pressupostaris per part 
del Govern de l’Estat i tinc la sensació que les diputacions provincials tenim molts 
números per rebre, més que els ajuntaments i més que les comunitats autònomes. 
Segurament rebrem tots, però especialment les diputacions provincials. Per tant, 
senyors i senyores del Govern, podem trobar-nos amb unes xifres d’ingressos inflades 
pel Govern central i després retallades, i aleshores ens trobaríem, a la segona meitat 
de la legislatura, amb una situació encara molt més complicada que l’actual. Jo em 
podria refiar, encara que només sigui una miqueta, del senyor Roig quan fa la seva 
presentació del projecte de Pressupostos, però els hi puc garantir que, des del PP, no 
ens poden demanar que donem la nostra confiança al president Zapatero. Només per 
això hem de votar, i votarem, en contra dels Pressupostos perquè no volem ser 
responsables, amb vostès, de l’engany massiu que el Govern de l’Estat està fent a 
tothom. 
 
Senyors i senyores del Govern, si passem als capítols de despeses un any més ens 
trobem que, tot i les retallades de les subvencions i de les transferències, que baixen 
al voltant del 10% com apuntava el ponent responsable, el conjunt de les relacions 
nominatives indica quins són i podem apreciar quins són els col·lectius amics d’aquest 
Govern. Amb relació a les subvencions, totes les partides nominatives que no tenen 
assignat un beneficiari es deixen obertes, tant al concurs com a la concessió directa, 
però a on estem especialment preocupats és en les transferències milionàries als 
mitjans de comunicació municipals. Entre la Xarxa i el Consorci de Comunicació Local 
són uns 17 milions d’euros. A l’any 2010, 17,6, i enguany el Pressupost indica uns 
17,1. Això és una reducció molt inferior a la retallada del 10% que s’ha fet a la resta de 
transferències. Són molts els diners per a uns mitjans que, en l’actual context de crisi 
econòmica, hauríem de replantejar-nos si ens els podem permetre. Potser és hora de 
fer una reflexió a fons si aquest país pot permetre’s llençar tants milions en mitjans de 
comunicació que, amb l’excusa del servei públic, han esdevingut forats a on les 
administracions perdem una quantitat important de diners. Un altre capítol de la 
despesa que, en un moment com l’actual, creiem que és del tot necessari replantejar-
se és la política internacional d’aquesta Diputació, i no els hi estic parlant de la partida 
del 0,7% de cooperació sinó de la despesa de les relacions internacionals locals. Dels 
8,8 milions d’euros, la meitat és destinada al 0,7%, però la resta és destinada a la 
diplomàcia municipal i cooperació europea. En 2007 eren 2,7 milions en diplomàcia 
municipal. Creiem, amb sinceritat, que Catalunya té un excés de diplomàcia sense 
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Estat i que només falta ara que posin la diplomàcia municipal. Tenim a Brussel·les, per 
exemple, la nostra Oficina i el Patronat Catalunya al Món, abans Pro-Europa, i Pro-
Europa té la seva. És a dir, tenim dues oficines a Brussel·les, la nostra i la que tenim 
com a membres d’aquest Patronat. Això, en aquests moments de crisi, és raonable? 
Això és estalvi? Amb sinceritat, creiem que no. 
 
Ara voldria ressaltar alguns aspectes dels quals vostès sempre parlen, i ho ha fet 
també el senyor Roig, i el representant d’ERC a la seva intervenció, i és el sentit social 
dels Pressupostos que presenta aquest Govern de la Diputació. Els hi haig de dir, 
senyors i senyores Diputats i senyor President, que, per exemple, en l’any 2007 la 
Diputació va destinar al desenvolupament econòmic i social 39,6 milions d’euros i en 
l’any 2010, 27,2 milions. Això és una reducció superior al 32% en el que va de 
legislatura. Permetin que els hi faci algunes comparacions: Promoció Econòmica i 
Ocupació, Cooperació Territorial, Desenvolupament Local, Mercat de Treball Local, 
Teixit Productiu Local, Estratègies Locals, equal, ressort, Comerç i Xarxa de Mercats 
Municipals 20,5 milions en l’any 2007 i 16 milions l’any 2011. Per tant, estem parlant 
d’una reducció, en aquest cas, del 22% per a la legislatura. El Programa d’Accés a 
l’Habitatge, que fa referència al suport tècnic en urbanisme i habitatge, 5 milions en el 
2007, 2,5 milions d’euros en el 2011. Això és un 50% menys. Els bancs no donen 
hipoteca i vostès han decidit abandonar a la seva sort la promoció de l’habitatge 
públic. Segurament per a vostès tot això representa una política molt social. Ara 
parlem de la Xarxa de Biblioteques. La Xarxa de Biblioteques, en l’any 2007, 39 
milions d’euros; en l’any 2011, 37,2 milions d’euros. Patrimoni Municipal (16,7 milions 
d’euros per a l’any 2007 i 12,2 milions d’euros en l’any 2011). Municipis, agents 
educadors (12,5 milions el 2007, 12,8 milions el 2011). Ara parlem de l’esport: 
Cooperació esportiva amb el món local, en l’any 2007 13,5 milions, en l’any 2011 9,4 
milions. Una reducció del 31%. Senyors i senyores del Govern i senyor President, són 
retallades que indiquen que aquest Pressupost es queda curt a l’hora de retallar 
despeses que no són prioritàries, com són les televisions, les ràdios..., però que passa 
la tisora sense cap tipus de contemplació i sense cap tipus de mirament a tot allò que 
de debò afecta la vida dels ciutadans de la província de Barcelona i els nostres 
ajuntaments. En tot cas, com altres anys, no podem oblidar que moltes partides 
importants avui estan amagades, estan dormides i que només apareixeran al llarg de 
l’any, al llarg de l’exercici pressupostari, quan es facin les modificacions del Pressupost 
que, ben segur, duran a terme en els propers cinc/sis mesos.  
 
Per tot això, vull assenyalar que també hi han diferents aspectes positius, i ho volem 
reconèixer, com és l’estalvi net de prop del 20% o les noves normes de major control 
dels contractes menors de 6.000 euros o menys, així com la decisió formal de no 
pagar subvencions a les entitats que no justifiquin les anteriors subvencions, vull dir. 
És un aspecte que volem manifestar, però és obvi, senyors i senyores del Govern, que 
en algunes coses, si bé hi podríem estar d’acord perquè nosaltres sempre hem estat 
un dels principals defensors o dels majors defensors municipalistes d’aquesta 
corporació, sí que veiem amb molta preocupació que la Diputació de Barcelona, en 
aquests moments, abandona el que són les polítiques que haurien de ser més 
prioritàries des d’un punt de vista social i econòmic en un context de crisi, repeteixo, 
com l’actual i decideix deixar-les a la seva sort. Per tot això, per totes les observacions 
que he fet al llarg de la meva intervenció, els hi manifestem que tots aquests fets, tots 
aquests arguments ens impedeixen poder donar suport a aquest Pressupost. Per tant, 
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votarem en contra i ens reservem la possibilitat que, en el període d’exposició pública, 
el Grup del PP puguem fer les nostres al·legacions que considerem oportunes. 
 
A continuació la Presidència cedí l’ús de la paraula al portaveu del grup d’ICV-EUiA 
Sr. Funes, el qual manifestà:  
 
Jo intentaré no repetir les paraules dels companys Roig i Chalmeta. Intentaré situar sis 
idees bàsiques amb relació al pressupost i no perdré de vista que estem parlant del 
darrer debat de Pressupostos del mandat i, per tant, algun element de futur també 
situaré. A mi em sembla que és evident que, quan fem aquest debat, el que estem fent 
és un debat polític on, bàsicament, el que intentem és ajustar el que fa aquesta 
institució amb relació a la seva activitat i, lògicament, trobar els elements de context 
que ens influeixen, perquè no hem de deixar, no hem de perdre de vista que estem en 
un context concret. Segurament, el senyor Roig ha explicat molt bé el Pressupost. 
Segurament, no ha remarcat suficientment clar, pel que acabo de sentir en la 
intervenció que m’ha precedit, que estem, lògicament, amb un Pressupost on es 
retallen els diners, els cèntims que té la Diputació per fer activitat i, per tant, hem de 
ser conscients que aquest Pressupost compta amb menys recursos que l’anterior i, 
lògicament, és normal que hi hagin programes que perdin possibilitat d’actuació. És 
evident i és normal: quan tens menys diners, pots fer menys coses. Tot i això, a mi em 
sembla evident que no podem perdre de vista el context extern en què ens movem. 
Nosaltres estem vivint una crisi econòmica que té concrecions i que té afectacions 
directes. Tenim unes ciutats i uns pobles on molts ciutadans i ciutadanes estan a l’atur, 
on moltes empreses i molts negocis han hagut de baixar la persiana o estan a punt de 
baixar-la. Tenim una situació als nostres municipis. Tots i totes som regidors i 
regidores i alcaldes i alcaldesses i, per tant, ho sabem. Patim una situació, a les 
nostres ciutats, gens fàcil i els nostres conciutadans i conciutadanes, i les empreses i 
els comerços de les nostres viles doncs no viuen la millor de les situacions i, per tant, 
és evident que aquesta situació econòmica ens ha de condicionar i ha de condicionar 
l’actuació d’aquesta corporació. Quan les persianes baixen, quan les famílies estan a 
l’atur, quan les famílies estan amb un sobreendeutament importantíssim, igual que les 
empreses, i quan la situació és la que és, doncs és evident que la Diputació ha de 
posar-se al costat dels pobles i els municipis per intentar resoldre aquests problemes. 
Tampoc no hem de perdre de vista, em sembla evident, que, com molt bé ha 
assenyalat el portaveu Sr. Chalmeta, estem vivint les injustícies d’un model de 
finançament absolutament injust amb el món municipal i que, lamentablement, ja fa 
massa legislatures que, des del Congrés dels Diputats, ningú no posa fil a l’agulla i vol 
resoldre. Nosaltres ja ho hem parlat, en altres moments, en aquest Ple, nosaltres hem 
insistit en mesures concretes, nosaltres demanem (cada cop que almenys aquest 
portaveu pren la paraula) un nou model de finançament local i, en aquests moments, 
també estem demanant al Congrés dels Diputats que, mentre no arribi aquest nou 
model de finançament local, almenys plantegem que hi hagi un fons extraordinari de 
compensació per als municipis mentre no arribi aquest model i, alhora, que tot aquest 
exercici de retorn de les liquidacions que ens obligarà a fer l’Estat als municipis i a les 
institucions locals s’aturi, es condoni i es revisi perquè no hàgim de retornar tota 
aquesta morterada que, per un mal càlcul o una mala situació econòmica, hem de 
retornar les corporacions locals. En aquesta línia, lògicament també ens ha sabut greu, 
i en aquest Ple ho hem escoltat, la situació a què ens han portat algunes decisions del 
Govern central que nosaltres hem considerat injustes. Per a nosaltres, el Decret 
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8/2010, el Reial Decret, no és un decret encertat. Ja m’heu sentit aquí explicar-vos-ho. 
Entenc i entenem que no és normal no permetre l’endeutament de les corporacions 
locals i tampoc no era massa normal entrar a retallar els sous, ni dels electes ni del 
personal de les corporacions, sobretot en aquelles corporacions on la majoria de la 
feina es feia bé, on l’endeutament era controlat i on la situació financera era sanejada. 
Per tant, creiem que va ser un error, que la retallada que va generar el Decret 8/2010 
és injusta i tant de bo, amb els mesos i amb els anys, siguem capaços de canviar-ho.  
 
En aquesta línia, tres idees més adreçades a l’intern de la Diputació. A nosaltres ens 
sembla que la Diputació de Barcelona, lògicament ha d’atendre les necessitats dels 
municipis, dels ciutadans i les ciutadanes, però també ha d’anar plantejant-se 
elements de futur. Nosaltres estem molt contents de poder mantenir un seguit de 
programes, en aquest Pressupost, que permeten atendre les necessitats de les 
persones i que permeten atendre les competències obligatòries de molts municipis que 
han de prestar i que han de resoldre, com, per exemple, les competències de salut 
pública que és important que els municipis les puguin seguir prestant perquè alcaldes i 
alcaldesses, regidors i regidores acaben tenint una responsabilitat en molts temes de 
salut pública i han de poder assumir. També estem molt contents amb poder, tot i que 
des del Partit Popular no ho acaben de veure tan clar, mantenir molts projectes 
d’innovació, molts projectes d’energies renovables, molts projectes adreçats a vincular 
l’escola i el món del treball, adreçats a mantenir una sèrie de projectes de promoció 
econòmica força interessants i que tenen a veure amb la necessitat de renovar el món 
municipal. En aquest sentit, doncs també estem, lògicament, satisfets, perquè creiem 
que s’ha de fer, de poder mantenir els programes d’ajudes a les persones tant els de 
serveis socials com els d’educació en el camp de les escoles bressol. Nosaltres creiem 
que estem bastant satisfets, que hem ajudat els ajuntaments a crear serveis, hem 
ajudat els ajuntaments a poder invertir i a poder resoldre aquells elements més 
complexos. Creiem que, tot i les dificultats de context, el Pla de Mandat s’ha complert, 
o pràcticament s’ha complert en un nivell molt important, molt òptim. Creiem que les 
modificacions que hem anat fent durant els anys de crisi ens permeten dir que Déu n’hi 
do, la feina que ha fet aquesta corporació i, per tant, estem força contents. En aquest 
sentit, nosaltres creiem que hem d’obrir una línia més endavant i creiem que de fer que 
la Diputació, que el món local també sigui partícip d’una reflexió que ens ha de fer 
participar a tots i a totes, que és canviar el model productiu d’aquest país, i nosaltres 
creiem que, quan parlem de canviar el model productiu, no ho ha de fer només el 
Govern de l’Estat i no ho ha de fer només la Generalitat de Catalunya sinó, quan 
parlem del canvi de model, també hem de fer que el món local hi jugui. En aquest 
sentit, creiem que la reflexió que ha de fer el món local, de la participació dels 
municipis en un canvi de model productiu també l’ha d’acompanyar la Diputació. 
Creiem que no hi ha canvi de model productiu sense municipis i no hi haurà reflexió 
entorn al canvi de model productiu si la Diputació no hi participa. En aquest sentit, 
nosaltres creiem que aquests són elements importants per al proper mandat. El proper 
mandat, com molt bé s’ha dit abans, comença el juliol de l’any 2011; per tant, tindrem 
aquest pressupost amb vigència en el proper mandat. En aquesta línia, jo crec que és 
encertat el plantejament que es fa de contenció, d’estalvi, d’eficiència. Tenim per 
davant la necessitat d’ajustar la Diputació a la situació real del món en què vivim, de la 
situació real de la conjuntura econòmica dels municipis i de les persones i, per tant, 
sense perdre de vista la realitat, ens hem de plantejar nous objectius, nous 
plantejaments. Hem d’ajudar a innovar per, en definitiva, tenir en els propers anys 
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unes ciutats i uns pobles més justos, més sostenibles i més eficients econòmicament. 
Jo crec que queda prou clar que, per a nosaltres, és una bona opció de Pressupost i, 
per tant, li donarem suport. 
 
En el seu torn, el President del grup de Convergència i Unió, Sr. García Cañizares, 
va prendre la paraula per a manifestar el següent: 
 
Estem davant d’un Pressupost, com s’ha dit en diverses intervencions, d’un 
Pressupost de crisi i de final de mandat, un Pressupost d’una època de crisi 
econòmica, però entenem també que d’altres tipus de crisi. Segurament, crisi de model 
de societat, crisi de visió de futur, moltes crisis i crisi no vol dir una cosa dolenta. Crisi 
vol dir canvi, crisi vol dir començar de nou, i aquest Pressupost que és aquest que, 
com explicava el ponent, és un Pressupost de final de mandat, creiem també que és 
un final d’etapa. Hem de tenir molt en compte que aquesta corporació ha fet una llarga 
història, però que en  propers anys, i els propers exercicis, segurament ha de 
desaparèixer o ha de patir canvis importants. No hem d’oblidar que el Parlament de 
Catalunya va aprovar fa pocs mesos la nova llei territorial i que, per tant, això ens ha 
d’afectar d’una manera important als que avui ocupem aquest espai de la Diputació. 
Per tant, tenim davant un Pressupost de final de mandat, però sobretot tenim davant 
un Pressupost de final d’etapa, final d’un funcionament concret. 
 
Nosaltres, avui, el que volem expressar és dues coses molt concretes. Una qüestió 
d’acords que hem anat prenent el Grup de CiU a la Diputació de Barcelona amb el 
Govern durant els darrers anys que entenem que s’han anat complint al llarg d’aquests 
exercicis i ara, que arribem al final, podem dir que hi ha una part molt important d’allò 
que havíem posat damunt la taula per desenvolupar durant el mandat que la majoria 
de les coses que vam posar damunt la taula s’ha anat complint. Nosaltres parlàvem de 
col·laboració institucional, de col·laboració entre grups, de tracte equitatiu amb tots els 
ajuntaments de la província, de desaparició paulatina de tot el que enteníem (i entenia 
la pròpia Diputació) com a despeses impròpies i que ha anat desapareixent al llarg 
d’aquests tres anys, quatre anys i que encara entenem que queden algunes despeses 
impròpies ben enteses i que, segurament, hauran d’anar desapareixent en els propers 
anys. I una cosa molt important, que era molt important per a nosaltres, que n’havíem 
parlat i que s’ha anat mantenint, que és evident que és voluntat de tots, era el recurs 
davant les polítiques socials, d’ocupació... Tot això s’ha anat mantenint durant aquests 
anys i aquest Pressupost tanca aquests acords amb una nota força alta, però també 
us hem de dir, alhora, que ha estat un Pressupost que el Grup de CiU ha conegut, que 
és evident que se’ns han anat explicant els criteris en els quals s’havia de fonamentar 
el Pressupost, que hem conegut la situació econòmica que s’ha anat vivint i aquest 
any especialment a l’estiu teníem unes visions i finalment han estat unes altres, 
sortosament, però és veritat que és un Pressupost que ha fet el Govern, que s’ha 
explicat, que se’ns han posat criteris damunt la taula, però que, en definitiva, no hem 
treballat conjuntament. Per tant, és el Pressupost del Govern, amb totes les 
explicacions corresponents al Grup de CiU, que acceptem, que entenem i hem 
demanat sempre.  
 
Però també us hem de dir que el model de gestió i el model de treballar a la Diputació 
de Barcelona no és el model que nosaltres entendríem com a bo. Entenem que 
aquesta Diputació hauria d’abocar més diners directament als ajuntaments i tenir 
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menys despesa en el que entenem com a despesa estructural i de funcionament de la 
Casa. Hem dit en moltes ocasions i, per tant, no és nou, que caldria que algunes de 
les coses que es fan des dels serveis de la Diputació s’haurien de traspassar als 
ajuntaments perquè ells, amb els diners corresponents, decidissin quins camins han 
de seguir i quines ajudes s’han de donar i de quina manera volen gestionar. 
Entendríem com a model de la Diputació un model diferent al que nosaltres posaríem 
en marxa el que realment s’està fent des d’aquesta Casa. Insisteixo, per a nosaltres és 
molt important rebaixar la despesa estructural de la Diputació i tenir més diners per 
traspassar als ajuntaments. Com a exemple, podem posar un exemple, que 
evidentment n’hi han molts altres, és que el pressupost del Capítol I d’aquesta 
corporació és la mateixa quantitat aproximada que el que té la Xarxa de Municipis en 
el programa d’inversions per a quatre anys. Per tant, podríem dir que, 
aproximadament, cada any gastem en despesa estructural (Capítol I) el mateix que 
aboquem als ajuntaments perquè puguin fer inversió en l’exercici. Aquesta manera de 
treballar ens sembla que no és la més correcta i no seria, evidentment, la que un 
govern de CiU posaria en marxa en aquesta administració. Entenent que és el 
Pressupost del Govern, que hi ha hagut col·laboració i que s’ha escoltat alguna de les 
propostes o alguna de les propostes de CiU, i que compleix (sent el final de mandat) 
tot un seguit de qüestions que havíem posat damunt de la taula, el que nosaltres farem 
avui és abstenir-nos en la votació del Pressupost i esperar que, a partir del mes de 
juny-juliol del nou estiu, el nou Govern desenvolupi els futurs de la Diputació 
segurament amb altres criteris, però una cosa important d’aquest Pressupost, i crec 
que això cal ressaltar-ho, i s’ha dit durant la sessió, és molt important el fet que no s’ha 
hipotecat el futur, que ho deia el diputat Roig i ens ho deia l’altre dia, era molt 
important per a aquest Pressupost no hipotecar el futur dels propers governs ni el futur 
d’aquesta institució que, insisteixo, ja deia inicialment, podria variar en els propers 
exercicis i, per tant, en els propers mandats. Per tant, insisteixo, el vot de CiU serà 
d’abstenció en el Pressupost de 2011. 
 
Per contestar als portaveus dels diferents grups polítics, sol·licità de nou la prarula el Sr. 
Roig. En tot cas, començà dient, vagi per endavant l’agraïment a tots els portaveus, 
tant per les seves intervencions i perquè algunes qüestions s’han repetit, intentaré 
contestar-les d’una manera més global. Tant el portaveu d’ERC, el senyor Chalmeta, 
com el portaveu d’Iniciativa ens parlaven del finançament del món local. És evident 
(em sembla que la majoria de gent que estem aquí, de persones compartim aquesta 
necessitat d’haver d’avançar) que ja no és un tema necessari sinó és urgent, ja, que es 
tiri endavant. 
 
Entrant en qüestions concretes pel que fa referència al portaveu del Partit Popular, el 
senyor Garcia Albiol, evident que obviaré algun dels comentaris que ha fet (entenc que 
no toca ni són aquí), però sí que deixi’m, d’entrada, que li digui que aquesta corporació 
estarà durant mig mandat perquè això és la democràcia, és un final de mandat i 
toquen eleccions per sort, i aquesta Diputació també està immersa en tots aquests 
processos. El Pressupost no és ni més ni menys que un compromís que hem portat, 
que vam fer públic en el seu moment, que és el Pla de Mandat i, per tant, el que 
finalitza o el que porta aquest Pressupost són totes aquelles propostes, tots aquells 
compromisos, totes aquelles polítiques que marcava en aquell moment. S’acaben 
d’arrodonir, s’acaben de posar en pràctica amb aquest Pressupost. Per tant, no és ni 
que sigui de sis mesos sinó és una voluntat que s’explicita en el primer moment i es 
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porten a l’últim Pressupost, o és que els ajuntaments només han de fer pressupostos 
per a sis mesos esperant que vinguin les eleccions sense entrar en cap mena de 
color? Em sembla que no m’estendré més en aquest punt perquè hi han qüestions que 
sí que m’agradaria aclarir més i que fan referència ja molt més directa als 
Pressupostos de l’Estat. Els ingressos de l’Estat, el que nosaltres posem aquí en el 
Pressupost, són les dades que ens facilita el propi Ministeri d’Hisenda. Per tant, aquí 
no fem ni aproximacions ni fem càlculs, allò, aproximatius i si se’ns donen unes dades, 
ens comuniquen oficialment uns ingressos i es fa un calendari de bestretes i, per tant, 
sabem exactament. En tot cas, el que podria estar d’acord amb vostè és, quan vingui 
la liquidació d’aquest Pressupost, si s’ajusta o no i, per tant, en el cas del 2011 tindria 
repercussions en pressupostos anteriors, però en el que fa referència als ingressos de 
l’Estat en el Pressupost de 2011 reflecteix, ni més ni menys, tota la informació que ens 
dóna el Ministeri d’Hisenda per al cas de la Diputació de Barcelona. Ha parlat vostè de 
subvencions. Dir que jo penso que les coses es poden tractar d’una manera global o 
es poden tractar d’una manera parcial. Jo fins i tot diria en un moment determinat, fins i 
tot interessada. Les subvencions que dóna aquesta Diputació o que estan previstes en 
el Pressupost d’enguany, en el Pressupost per a l’exercici que ve pugen a quelcom 
més dels 205 milions d’euros, dels quals 39 milions, pràcticament quaranta sortiran per 
convocatòria. 119.000 estan relacionats ja en el Pressupost i, en aquest moment, el 
que potser està pendent d’executar estem parlant de 1,7 d’un global del Pressupost. 
Per tant, jo entenc que vostè només citi aquesta partida, però posem-ho en un marc 
general i veiem, però vostè també sap que aquestes partides om aquestes 
subvencions que s’han de donar passaran, evidentment, per un servei de fiscalització 
i, com no pot ser d’una altra manera, pels òrgans de governs que l’hagin d’aprovar. Per 
tant, el nivell de transferència són totes, però val la pena, em sembla, que quedi tot 
clar de com ho destinem. Deixi’m que també li faci un apunt quan vostè parla 
d’internacional. És evident que més enllà del 7%, però també aquest any pensi que (no 
aquest any) en el programa internacional hi ha els ingressos de l’urbal. Per tant, això 
també ho ha de posar. Posem també tots els conceptes que hi entren i no diguem la 
quantitat global i,en tot cas, disseccionem-la mínimament o com a mínim per les grans 
partides. Per tant, penso que això és un element que també marca la partida que vostè 
ens parlava.  
 
És cert que en alguns aspectes, i vostè ho ha plantejat, que a Promoció Econòmica es 
baixa, però bé, diguem-ho també. Per què? Doncs perquè l’any passat teníem el 
programa iloquid i aquest any no el tenim, perquè si no, pràcticament ens mantindrem 
en uns nivells bastant semblants als que teníem, però li puc dir i li puc assegurar en 
tots els aspectes que vostè ha parlat. Evidentment que hem hagut de racionalitzar 
algunes qüestions, prioritzar, però jo el que li demanaria és que en lloc de fer un 
discurs més global analitzi a on hi ha les baixes, a on hem aplicat aquestes reduccions 
precisament per no haver de rebaixar-ne d’altres. Jo el que li puc garantir en aquest 
moment és que no sols les partides importants i que van destinades a aquesta situació 
no han baixat sinó que algunes d’elles fins i tot han pujat, i estic parlant de Foment de 
l’Ocupació, ja que vostè ha parlat en termes d’ocupació. El 6% ha pujat aquest 
pressupost. Per tant, jo el que li demanaria és molt bé les dades globals però 
disseccionem-les i mirem exactament a què afecten o deixen d’afectar en total. També 
ens ha parlat de si partides, que a aquest Pressupost al final, després, s’hi inclouen 
altres qüestions, altres temes. Quan vingui la liquidació del Pressupost, (per tant, serà 
el primer trimestre de l’any que ve), veurem si hi ha hagut romanents positius (que ja li 
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anuncio que sí que n’hi hauran) i, per tant, com no serà d’una altra manera, serà 
aquest Ple qui ho destinarà. Tota la resta de despesa, i dic tota, figura en el 
Pressupost llevat d’aquest 1,9 que li citava, que a més a més serà controlat i passarà 
pels òrgans pertinents. Tota mena de despesa és transparent i està a l’abast de 
tothom que la vulgui veure i la pugui trobar. Per tant, senyor Garcia Albiol, jo entenc la 
seva intervenció en un espai més ample, amb una voluntat i en un context polític 
determinat, però penso que hi han coses que afecten directament el Pressupost que 
em sembla que és bo que no quedi cap mena de dubte i aquesta, espero, és la meva 
voluntat i espero que li hagi pogut aclarir i, si no, estic a la seva disposició per 
continuar parlant-ne en el moment que vulgui i en l’espai que vulgui. 
 
Al portaveu de CiU, el seu president, el senyor Garcia Cañizares, també gràcies per 
les seves paraules. És evident, estic completament d’acord, que és un Pressupost de 
final de mandat. També de final d’etapa, és cert. Les lleis ens marquen un camí i és el 
que hem de fer, però jo penso que vostè ha dit dues coses importants i m’agradaria, 
allò, agrair-los-hi. Malgrat vostès no siguin partícips d’aquest Govern de la Diputació, 
és veritat que al llarg del mandat hem tingut contactes, ens hem assentat i que els 
acords a què hem arribat s’han complert. Jo li agraeixo que ho digui i, a més a més, 
una segona qüestió que ha dit que aquest Pressupost ha fet un tracte equitatiu, un 
tracte equilibrat per a tot el territori, i és cert també. Aquí, des d’aquesta institució, no 
s’han mirat pas colors sinó tot el contrari: s’han mirat les necessitats dels municipis, 
s’ha mirat el que més convenia. És evident que és un Pressupost de l’equip de govern, 
és evident que és un Pressupost que ve marcat per un Pla de Mandat, un Pla de 
Mandat conegut per tothom, però és el Pressupost d’aquesta corporació. Només per 
acabar. Vostè plantejava el tema de la despesa estructural que és alta. Bé, vostè diu: 
“Nosaltres tenim un altre model de Diputació”: Jo li recordo i el convido a què vostè faci 
el planteig que cregui més interessant o més oportú per al Grup, però les coses es 
poden tirar endavant, es poden veure, es poden analitzar sempre comparant, i aquí hi 
ha un estudi important i unes dades importants que surten de la FEMP, que fan 
referència a les diputacions i, en tot cas, podem veure a quin punt estem nosaltres (i, 
concretament, quan parlava de l’estructura. Per tant, de Capítol I). Estem, 
pràcticament, tocant la mitja i és una Diputació que es veu tant on són les 
transferències corrents com de capital i en el cas dels serveis a quin punt està aquesta 
institució, una institució que no sols dóna subvencions als municipis de la seva 
circumscripció sinó que dóna serveis, dóna un valor afegit. 
 
Jo penso, i ja per acabar, senyor President, si m’ho permet, que la feina principal 
d’aquesta institució és garantir que els ajuntaments puguin prestar millor els serveis 
possibles al servei de la ciutadania. Aquest Pressupost ho té. Jo penso que estan així 
quan, i m’atreviria a dir que, quan un Ajuntament de vegades no és capaç (i 
evidentment des de la Diputació no podem arribar) de prestar un servei als seus veïns 
pot arribar la Diputació a ajudar que es presti (evidentment, potser no amb la capacitat 
o la necessitat que hi hauria, però és veritat que aquell Ajuntament no es queda sol) i 
també li haig de dir, o els hi haig de dir en general, que els ciutadans d’aquests 
municipis associen sempre, en primer lloc, l’associació d’aquest servei no pas la 
Diputació sinó si és o no l’Ajuntament, que és així com ha de ser. I dic això perquè em 
sembla suficientment il·lustratiu el paper que té aquesta institució com a Diputació, un 
paper d’assistència tècnica, un paper de millora i lideratge en les polítiques locals i, 
evidentment, això requereix estructura, i és cert, però és una opció que fem i, 
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evidentment, això el que busca és garantir que es prestin els serveis bàsics de tots els 
ajuntaments i de retruc a tots els seus veïns i que, evidentment (i tots hi estarem 
d’acord que es puguin fer) amb uns nivells de qualitat tant amb els recursos propis que 
tenen molt limitats i que si no fos, de vegades, pel suport, per l’ajut que tenen des 
d’aquesta institució no podrien assolir. Ara bé, la nostra feina, evidentment, sembla 
que ho hem sentit moltes vegades, no és la de repartir diners via subvencions perquè 
els ajuntaments prestin aquests serveis de qualitat sinó que la nostra institució, i 
aquesta és la voluntat d’aquest equip de govern i és el que marcava el Pla de Mandat, 
vol aportar un valor afegit a tots aquests processos de transferència de recursos als 
municipis i, evidentment, això significa abordar coneixements de tesi, que significa 
utilitzar economies d’escala i significa crear xarxes, etcètera, etcètera, i això necessita 
una estructura, i és evident. Si ens limitéssim a rebre les transferències de l’Estat, el 
que ve, i les repartim mitjançant subvencions sense afegir, res (i dic res) de tot aquest 
procés als ajuntaments no crec que la nostra feina fos valorada com està sent 
valorada per tots els municipis de la província de Barcelona en aquest moment i, en 
especial, tots els que fan referència a les polítiques locals que impulsem, que 
redimensionem i que reequilibrem des d’aquí. Penso que aquesta és la nostra feina, és 
una feina en què s’ha especialitzat aquesta Diputació al llarg dels anys i que amb 
aquest Pressupost, malgrat la crisi, no es veu alterada sinó que penso que, en alguns 
aspectes, es veu potenciada i el Pressupost penso que, si m’ho permeten dir, reflecteix 
realment aquest línia de treball. Per acabar, deixin que els hi digui que vull agrair, 
també, l’esforç a tota la gent tant de l’Àrea (perquè ha treballat el Pressupost), però de 
totes les àrees perquè en un moment de contenció, en un moment de limitació és més 
complicat que en un moment d’expansió el treball que ha fet tothom per poder arribar a 
un Pressupost equilibrat com el que avui els hi podem presentar. És evident que es 
tracta d’un Pressupost que, malgrat la crisi, va en la línia que el caracteritza aquí 
APRIMANT (i ho dic amb majúscules), aprimant el que és la despesa interna i 
mantenint el suport al que és el territori. No tinc cap mena de dubte, i ara més que mai, 
que aquesta Diputació intentarà no deixar mai, en la quantia que pugui, però mai no 
deixarà cap ajuntament abandonat a la seva sort, i aquest és el nostre compromís. 
Gràcies. 
 
El Sr. García Albiol sol·licità la paraula per contestar al Sr. Roig dient-li: A mi em sorprèn 
la intervenció del portaveu, del senyor Roig, portaveu del Govern, quan ell ha 
començat la seva rèplica dient que aquest és el Pressupost que es va acordar, que és 
la voluntat o que era la voluntat que recollia en el Pla de Mandat d’aquest Govern 
durant aquesta legislatura. I dic que em sorprèn perquè l’altre dia el vam estar 
consultant, ens el vam estar llegint i no vam trobar enlloc que es digués que la prioritat 
d’aquesta Diputació era reduir un 50% les polítiques d’habitatge, reduir un 37% la 
Xarxa de Biblioteques, reduir un 12% el Patrimoni Cultural, reduir un 9,4% la 
cooperació amb l’esport. No ho vam trobar enlloc, com tampoc no vam trobar que es 
reduís, que digués que s’havia de reduir un 22% la política de promoció de l’economia 
i, per tant, ens sorprèn doncs que facin aquest tipus d’afirmació perquè, senzillament, 
no obeeix la realitat. Jo els he dit, després d’analitzar aquest Pressupost, que, des del 
PP, considerem que aquest Pressupost no és el que necessita en uns moments de 
crisi i amb una conjuntura com l’actual ni la Diputació, però sobretot no és el que 
necessiten els ajuntaments, que ho estan passant francament malament i jo els estic 
parlant d’ajuntaments tant governats pel PSC com governats per altres formacions 
polítiques. No és el Pressupost que necessiten aquests ajuntaments i, per tant, a mi 
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em sorprèn que des del Govern es defensi amb tantes ganes aquest Pressupost, que 
el Grup de CiU faci una abstenció, perquè jo crec que, en uns moments com l’actual, 
amb una conjuntura com l’actual, crec que valia la pena que el Govern hagués fet  un 
esforç per, primer, intentar arribar a un acord amb totes les formacions polítiques, 
escoltar totes les formacions polítiques, però després (i el que per a mi és més 
important) haver escoltat els ajuntaments i les persones que estan al peu del terreny. 
Per tant, com els hi apuntava, nosaltres no podem donar suport a aquest model. Deia 
el senyor Roig; “és que, clar, exercim el nostre dret democràtic en presentar el 
Pressupost més enllà que, a meitat de l’any que ve, tinguem unes eleccions i on, 
probablement o molt probablement, pugui haver-hi un canvi de govern”. Faltaria més, 
faltaria més que no l’exercissin, Si és que nosaltres, això, no ho critiquem. El que sí 
que és el que els estem dient és que, donada aquesta circumstància i donat aquest 
context de crisi econòmica, entenem que hagués estat el moment que, per una 
vegada, s’haguessin assegut amb el Partit Popular i amb la resta de formacions 
polítiques i que haguessin intentat arribar a algun acord, i nosaltres no estem que no 
ha d’haver-hi Pressupost ni molt menys. El que sí que els hi hem dit i em sembla que a 
la meva primera intervenció ha quedat clar és que, perquè tenim el precedent de 
vostès mateixos, que quan arribem al mes de juny o quan s’arribi al mes de juny 
determinades partides ja estiguin esgotades. A nosaltres ens preocupa perquè tenim el 
precedent de vostès mateixos que, quan arribem al mes de maig o al mes d’abril, el 
Govern d’aquesta Diputació s’hagi gastat no sé quants milions d’euros en 
publireportatges en els diaris de Catalunya de la, teòricament, bona feina que han fet 
determinats alcaldes que, curiosament, tots són del PSC i com que el que estic dient 
no m’ho estic inventant ni són suposicions sinó que parlo de fets consumats fa quatre 
anys doncs estem avisant que no ho volem repetir, perquè si fa quatre anys no era 
prioritari, ni molt menys en aquests moments que no tenim diners per fer arribar als 
ajuntaments i com hauríem de fer arribar als ajuntaments, que no tenim diners o que 
reduïm la partida de Xarxa de Biblioteques, que ens haguéssim de gastar els diners en 
publireportatges. I, per tant, és l’únic que estem dient i és l’únic que estem demanant 
des del Partit Popular i per aquest motiu, perquè no ens agrada el que veiem, perquè 
no ens agrada el que molt ens temem per l’elaboració, com s’ha dut a terme aquest 
Pressupost, doncs des del Partit Popular hi votem en contra.  
 

El Sr. Roig volgué contestar al Sr. Garcia Albiol breument dient-li que defensem 
aquest Pressupost amb ganes, sí senyor, perquè ens el creiem. Per això el defensem. 
Tingui-ho ben present. No entraré una altra vegada en el tema de les reduccions o no 
reduccions, però el que sí que li puc dir, en tot cas, és: disseccioni, miri i el que fa 
referència i el que hem fet bandera en temes d’educació, en temes de benestar social, 
en temes de foment de l’ocupació. Totes les partides essencials que estan en aquests 
Pressupostos no solament no disminueixen sinó que en alguns casos augmenten, com 
li he dit abans. Tingui clar que aquesta Diputació és evident que quan va fer el Pla de 
Mandat no era conscient, sabia que podia afectar una crisi, però no amb la magnitud o 
els elements que hi havia en aquell moment tampoc no ho feien preveure i, 
evidentment, el Pla de Mandat és una qüestió que, això, s’incorpora a posteriori. No 
per això hem abandonat aquest Pla de Mandat sinó que hem hagut de reestructurar 
els recursos que hi havia existents per poder prioritzar el suport als municipis amb les 
polítiques, amb el que necessitaven per garantir tots aquests conceptes d’equitat, tots 
aquests conceptes de cohesió social, tot el tema del desenvolupament econòmic i 
social dels nostres municipis. Li repeteixo, aquesta Diputació ha fet un Pressupost amb 
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la voluntat que no vol abandonar cap dels municipis, cap Ajuntament en aquesta 
situació que estan patint.  
 

I el Ple acordà aprovar inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona, 
els seus annexes i les seves Bases d’Execució per a l’exercici de 2011, amb la 
següent votació: 28 vots a favor dels diputats assistents dels partits polítics dels 
Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, 16 abstencions dels diputats assistents del grup de Convergència i Unió 
i  4 vots en contra dels diputats del grup polític del Partit Popular. 
 

Finalitzat el debat, la Presidència volgué fer us de la paraula per manifestar el 
següent: Vull fer un esment i tornar a repetir l’agraïment a tota l’organització de la 
Diputació de Barcelona per l’esforç que ha fet no tan sols per fer aquests Pressupostos 
(totes les àrees, tots els serveis, Intervenció Tresoreria, Secretaria, a l’equip 
directament implicat que és el de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns) sinó el que 
voldria jo destacar com a president és la capacitat de visió global i integral del conjunt 
dels serveis per poder fer uns Pressupostos en situacions difícils, vol dir, en unes 
situacions d’haver de reduir la despesa, s’ha hagut de fer un esforç, entre tots, de 
mirar més enllà del que cadascú ha de gestionar de manera parcial i sectorial i fer un 
exercici de corresponsabilitat, de transversalitat, i fer un exercici més de visió global, i 
això ho destaco com a president d’aquest corporació i crec que en nom de tots, el 
conjunt dels serveis i de tota l’organització. 
 

Els Pressupostos que ara acabem d’aprovar, des del meu punt de vista, donen 
resposta a tres elements claus. Un, el compromís (i crec que l’hem explicitat 
públicament) amb els ajuntaments de, tot i haver canviat a partir del 2009 les 
perspectives d’ingressos d’aquesta i totes les corporacions com a conseqüència de la 
crisi, som conscients que vam començar el mandat amb una situació de no-crisi i uns 
ingressos creixents (no parlo de la Diputació, al conjunt dels governs locals) i que, a 
partir del 2009, recordeu que vam començar la situació de crisi aflorant i també tocant 
a tots nosaltres, i en aquell Pressupost recordareu que vam dir: “fem un Pressupost 
per a l’exercici 2009 tenint en compte que la crisi durarà temps i que hem de preveure 
el 10 i l’11 i, per tant, fem un exercici de tenir en compte els altres anys”, i avui arribem 
a l’últim del mandat, el 2011, però allò vam dir: “ens comprometem a garantir tots els 
compromisos presos el primer any del mandat amb els ajuntaments encara que hi hagi 
una reducció dels ingressos”; Jo crec que això és el fonamental i ho hem fet, i això ha 
permès que els equipaments locals, que les infraestructures locals, que els serveis 
locals s’hagin pogut fer tal i com vam preveure i acordar el primer any del mandat. El 
segon aspecte és que hem tingut l’encert, tots plegats, d’haver prioritzat en els 
diferents pressupostos unes polítiques respecte d’altres perquè no hem pogut mantenir 
el mateix ritme a totes, perquè la reducció dels ingressos, és evident, no?, ens ha fet 
que haguéssim de prioritzar i hem prioritzat les polítiques socials, les polítiques per 
ajudar i fomentar l’ocupació i, també, aquelles que tenen a veure amb la inversió local 
afavorint el crèdit en un moment a on és molt difícil aconseguir crèdit per a tothom i per 
als ajuntaments encara més, i en bones condicions, i crec que això, entre tots, també 
ho hem aconseguit. Per exemple, hem aconseguit (cosa que sembla que tots no 
acabem d’entendre) que, de les 150 i escaig número de biblioteques de la Xarxa de 
Biblioteques que el 2007 estaven en funcionament, ara, en aquests moments, hi hagin 
202 en funcionament. Hem aconseguit que, de les 3.800 teleassistències que, el 2005, 
formaven part de la Xarxa de Teleassistències de la Diputació de Barcelona, ara, en 
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aquests moments, parlem de 55.000 usuaris del servei de la Xarxa de 
Teleassistències de la Diputació de Barcelona, excloent en els dos casos la ciutat de 
Barcelona, i aquest és un mèrit de tots els que hem recolzat els pressupostos d’una 
forma o d’una altra. Hem treballat en aquesta línia de les polítiques socials. I el tercer 
element que hem aconseguit és que la situació de la Diputació de Barcelona, ara, 
acabant el mandat i amb el Pressupost del 2011 complint aquests dos objectius 
polítics fonamentals, és que està en unes condicions de les millors condicions 
possibles tenint en compte la crisi estructural i forta que estem vivint per poder afrontar 
el futur en les millors condicions possibles, perquè el futur requereix canvis que ja 
estem introduint nosaltres. Us recordo que aquest any hem aprovat un pla de reducció 
de la despesa a tres anys vista que afecta, o que tenim com a objectiu reduir 100 
milions d’euros en despesa ordinària, corrent. O sigui, ja estem, no estem esperant, ja 
estem fent coses, però encara segur que haurem de fer més coses, més canvis, més 
canvis estructurals, més canvis de polítiques perquè estic convençut que tots els 
alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores amb els seus programes electorals hauran 
de fer el mateix exercici. Un canvi en les seves propostes polítiques de cara al proper 
mandat perquè la crisi ens afecta a tots i de totes les maneres. Per tant, la Diputació, 
com que una altra cosa no fa que és escoltar els seus alcaldes i regidors, i alcaldesses 
i regidores de manera permanent, està atenta a això, està atenta a aquests 
Pressupostos i ho estarà als que sortiran de cara el 2012 i el proper mandat, però les 
condicions de la Diputació per abordar tots aquests canvis és, jo crec, relativament 
molt bona. Estem parlant que hem reduït els impropis, no?, en aquest mandat, de 
gairebé un 14% respecte de a un 3,2% i al proper Ple hi hauran uns altres impropis no 
com a tals, però que també hi haurà el seu traspàs corresponent. Vol dir que el nivell 
d’endeutament de la Diputació, tot i no haver aconseguit els objectius, estem al 30 i 
escaig per cent (mirem-nos cadascú) després de la liquidació, després de fer el 
Compte General, el romanent és positiu. Vull dir que tenim un model de referència de 
la Diputació de Barcelona que és referencial per a la majoria de les diputacions 
d’Espanya i dels governs locals intermedis d’altres estats d’Europa, com poden ser 
Itàlia, França o Bèlgica per exemple. O sigui que, sense tirar les campanes al vol, 
perquè no ho estem i perquè la conclusió és que, evidentment, també nosaltres ens 
hem ajustat als criteris generals i el Pressupost del 2011 representa una reducció del 
8% de la despesa, i a partir d’aquí és quan després prioritzem, però estem en unes 
condicions, no les més bones, perquè el millor seria que no haguéssim de fer canvis 
com a conseqüència de crisi sinó canvis com a conseqüència dels nous reptes, però ja 
que hi ha crisi, nous reptes, jo crec que aquesta Diputació, que espero que el seu 
Govern es mantingui durant molts anys per la voluntat popular, sigui així i, si no, qui 
sigui tindrà unes condicions per poder abordar el futur en unes millors condicions que 
la majoria o altres administracions.  
 

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      La Secretària General 
Antoni Fogué Moya     Petra Mahillo García   
           


