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ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA  DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2012 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 14 de març de 2012, a les 10 hores i 35 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 Salvador Esteve i Figueras,  Vicepresident primer, Alberto Fernández 
Díaz, Vicepresident segon, Ferran Civil i Arnabat, Vicepresident tercer,  Josep Llobet 
Navarro, Vicepresidenta quarta, Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident cinquè, Antoni 
Fogué i Moya, i de les diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amor 
i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Elsa Blasco i Riera, Jaume Bosch i Pugès, Manuel 
Bustos i Garrido, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc 
Castells i Berzosa, Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar 
Díaz i Romero, Joaquim Ferrer i Tamayo, Arnau Funes i Romero, Xavier García Albiol, 
Joan Carles García i Cañizares, Ignasi Giménez i Renom, Jordi Hereu i Boher, Mireia 
Hernández i Hernández, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Manel Enric 
Llorca i Ibañez, Alex Mañas i Ballesté, Núria Marín i Martínez, Josep Mayoral i Antigas, 
Josep Monrás i Galindo, Immaculada Moraleda i Pérez, Pere Navarro i Morera, Josep 
Oliva i Santiveri, Jordi Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan Puigdollers i Fargas, 
Mònica Querol Querol, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera Macia, Maria Mercè Rius i 
Serra, Joan Roca i Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i 
Novella, Josep Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon Serra i Millat, Mireia Solsona i 
Garriga, Jordi Subirana i Ortells, i Alberto Villagrasa Gil. 
 
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.  
 
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: 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
1.- Dictamen que proposa ratificar integrament el decret de la Presidència de la 
Diputació número 1632/2012, de data 8 de març, pel qual s’aprova el conveni de 
col.laboració entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Lleida, 
Tarragona i  Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya, per al desenvolupament del “Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local”. 
   
Servei de Programació 
 
2.- Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2012, i donar compte del 
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corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
1.- Dictamen de data 8 de març de 2012, que proposa ratificar integrament el 
decret de la Presidència de la Diputació número 1632/2012, de data 8 de març, 
pel qual s’aprova el conveni de col.laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al 
desenvolupament del “Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local”. 
 
Atès que per part de la Presidència per raons d’urgència es ha dictat el Decret núm. 
1632/2012, pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al 
desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local. 
 
Atès que el referit conveni ha estat signat pel Molt Honorable Sr. President de la 
Generalitat de Catalunya, Artur Mas i Gavarró i pel President de la Diputació de 
Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras; President de la Diputació de Lleida, 
Il·lm. Sr. Joan Rañé i Huguet; President de la Diputació de Tarragona, l·lm. Sr. Josep 
Poblet i Tous; President de la Diputació de Girona, Il·lm. Sr. Jaume Torremadé i Ribas, 
i pels Presidents de les entitats municipalistes: Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, Il.lm. Sr. Miquel Buch i Moya, i Federació de Municipis de Catalunya, Il.lm. 
Sr.Manuel Bustos i Garrido, en data d’avui, 8 de març de 2012. 
 
Vist l’article 67. 1. i 3. de la Llei 30/92, de 26 de novembre, parcialment modificada per 
la Llei 4/99, de 14 de gener,  per la qual s’aprova el règim jurídic de les Administració 
pública i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, PROPOSO en ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’adopció del següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR íntegrament el Decret de la Presidència 1362/2012, de 8 de 
març pel qual s’acorda aprovar l’acord de conveni de col.laboració entre la Generalitat 
de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al 
desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local, que literalment 
diu: 
 

“Atès que l’actual crisi econòmica ha provocat que les entitats locals pateixin 
especialment les conseqüències, ocasionant importants problemes de liquiditat, tant 
pel que fa referència a la seva disminució d’ingressos, com al manteniment, o inclús 
l’augment de les seves despeses, la qual cosa ha suposat en nombroses ocasions 
que els ens locals no puguin fer front als costos derivats dels serveis públics que 
presten per a satisfer les necessitats dels seus veïns. 
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Atès que el desfasament entre els ingressos i les despeses ha provocat no només 
la necessitat de reduir els serveis prestats pels ens locals, sinó que ha donat lloc a 
la demora, o fins i tot al cessament de pagaments, i ha posat en entredit la pròpia 
subsistència de determinades corporacions locals. 
 
Atès que, per altra banda, el finançament d’alguns serveis públics municipals es veu 
afectat per la demora en el pagament de les obligacions reconegudes per part 
d’altres administracions públiques, la qual cosa fa perillar la prestació efectiva dels 
referits serveis públics municipals. 
 
Atès que algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat en favor dels 
ajuntaments es troben pendents de pagament, com a conseqüència d’un problema 
transitori de liquiditat que també afecta la Generalitat de Catalunya, com a 
conseqüència de la greu crisi econòmica i financera. 
 
Vist que l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de LRBRL,  estableix les 
competències de les diputacions provincials i, tan tal sentit, senyala que, al marge 
d’altres que puguin atribuir-li l’Estat o la Generalitat, corresponen com a 
competència pròpia i “en tot cas”, “l’assistència i la cooperació jurídica econòmica i 
tècnica en favor dels municipis, especialment els de menys capacitat econòmica i 
de gestió”, tal i com expressament estableix l’apartat 1.b) de l’esmentat article 36 de 
la Llei reguladora de les bases del règim local. 
 
Vist que l’apartat segon d’aquest article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local especifica una sèrie de mitjans que les diputacions 
poden utilitzar per assolir els fins esmentats en l’apartat primer i, entre ells, senyala 
que les diputacions poden utilitzar qualsevol forma d’assistència i cooperació 
municipal, per assegurar l’accés de la població al conjunt de serveis mínims de 
competència municipal i, a més a més, que poden atorgar subvencions i ajudes 
amb càrrec als fons públics, bé mitjançant plans especials o altres instruments 
específics. 
 
Vista, per tant, la necessitat de procedir a cooperar econòmicament amb els 
ajuntaments de la província, perquè aquests puguin prestar els serveis municipals 
amb tota normalitat, i que això passa per ajudar-los econòmicament, és pel que les 
quatre diputacions catalanes i la Generalitat de Catalunya han previst la realització 
d’un conveni de col·laboració amb la finalitat de desenvolupar un Pla extraordinari 
d’assistència financera local, l’objecte del qual és: subvenir a les necessitat 
financeres dels ajuntaments catalans, derivades de drets reconeguts i pendents de 
pagament que la Generalitat de Catalunya té amb els esmentats ajuntaments. 
 
En desenvolupament de l’expressat Pla la Diputació de Barcelona oferirà un 
finançament de fins a 168.475.000,00 euros; l’import global dels recursos aportats 
pel conjunt de les quatre diputacions arriba fins a un màxim de 211.009.000,00 
euros, que es podran distribuir entre els ajuntaments del seu respectiu àmbit 
territorial per a fer front als deutes que la Generalitat manté amb aquests. 
Posteriorment, la Generalitat s’obliga a retornar aquestes quantitats a les quatre 
diputacions, amb les condicions, requisits i procediments que s’estableixen 
expressament en el referit conveni. 
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Atès que l’article 184 del Text refós del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
relació amb l’article 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, preveu la possibilitat que 
l’Administració de la Generalitat pugui establir convenis de cooperació econòmica 
entre aquesta i els ens locals inclosos dins del seu àmbit territorial. 
 
Atès que l’article 304 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que els convenis 
interadministratius tenen caràcter voluntari i base negocial, que s’han d’estipular en 
termes d’igualtat, i ha de contenir els elements que regula expressament l’article 
308 del mateix text reglamentari. Aquests convenis s’han de publicar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la pàgina web de la Diputació de 
Barcelona, segons estableix l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en la seva 
redacció donada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora 
de la regulació normativa. 
 
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General, respecte la viabilitat 
del contingut d’aquest conveni.  
 
Atès que els greus problemes de liquiditat dels ens locals als que va dirigit el Pla 
extraordinari d’assistència financera local poden posar en perill la prestació de 
serveis essencials, justifiquen la urgència d’adoptar la present resolució. 
 
Vist que l’assumpció dels compromisos continguts en el referit conveni requereix la 
competència del Ple de la Corporació per a la seva aprovació, d’acord amb 
l’establert a lletra d), en relació a lletra k) de l’article 33 punt 2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Vist l’apartat 2.4.b) de la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
decret de la Presidència d’aquesta Corporació, de data 8 de setembre de 2011 
(núm. 7931/11), i publicada en el BOPB de 23 de setembre de 2011, on es preveu 
que correspon a la Presidència de la Diputació l’exercici, per raons d’urgència, de 
les competències del Ple i les de la Junta de Govern, donant-ne compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació en la següent sessió que celebri. 
 
En virtut de tot això, i atès que es donen les raons d’urgència que ho justifiquen, es 
proposa l’adopció de la següent RESOLUCIÓ 
 
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al 
desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència financera local, en la part que 
fa referència a la Diputació de Barcelona i que literalment diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, LLEIDA, TARRAGONA I GIRONA, 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I LA FEDERACIÓ 
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DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA 
EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL  
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

GENERALITAT DE CATALUNYA, representada pel seu president, Molt 
Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró, amb domicili a Plaça Sant Jaume de 
Barcelona i  NIF S0811001G. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu president, Excm. Sr. 
Salvador Esteve i Figueras, amb domicili a la Rambla de Catalunya, 126 (08008 
Barcelona) i NIF P0800000B. 
 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA, representada pel seu president, Il·lm. Sr. Joan Rañé i 
Huguet, amb domicili a c/del Carme, 26 de Lleida i NIF P-2500000A. 
 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, representada pel seu president, Il·lm.  Sr. Josep 
Poblet i Tous, amb domicili a Passeig Sant Antoni, 100 de Tarragona i NIF P-
9300021D. 
 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Il·lm. Sr. Jaume 
Torremadé i Ribas, amb domicili a Pujada de Sant Martí, 4-5 de Girona i NIF P-
1700000A. 
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS i COMARQUES, representada pel seu 
president, Il.lm. Sr. Miquel Buch i Moya, amb domicili a c/València, 231, 6ª, de 
Barcelona  i NIF P0800010A. 
 
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, representada pel seu president, 
Il.lm. Sr.Manuel Bustos i Garrido, amb domicili a Via Laietana, 33, 6è 1ª de 
Barcelona i NIF G08797771. 
 
També esdevindran part d’aquest Conveni les entitats locals de Catalunya que s’hi 
adhereixin per acollir-se al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local que s’hi 
estableix. 
 
Les parts, en la qualitat en què intervenen, es reconeixen recíprocament capacitat 
per formalitzar el present conveni de col·laboració i EXPOSEN 
 
I. Que l’actual situació de crisi econòmica ha provocat que les entitats locals en 
pateixin especialment les seves conseqüències, ocasionant importants problemes 
de liquiditat que els poden impedir fer front als costos derivats dels serveis públics 
que presten per satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
II. Que el finançament d’alguns dels serveis públics municipals es veu afectat per la 
demora en el pagament d’obligacions reconegudes per part d’altres 
Administracions, cosa que pot fer perillar la seva prestació efectiva. 
 
III. Que algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya als 
ens locals catalans es troben pendents de pagament, precisament per raó dels 
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problemes transitoris de liquiditat que al seu torn afecten també a aquesta Institució 
i que, atesa la situació d’especial necessitat de les entitats locals, les diputacions 
provincials catalanes es proposen col·laborar perquè en puguin disposar al més 
aviat possible. 

 
IV. Que una de les finalitats pròpies i específiques de la Diputació és garantir els 
principis de solidaritat i equilibri intermunicipal, en el marc de la política econòmica i 
social, i aquests principis es poden garantir mitjançant la participació en la 
coordinació de l’Administració local per part de la Generalitat de Catalunya, tal i com 
prescriu l’article 31.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (en endavant LBRL). 
 
V. Que les diputacions, en les seves funcions d’assistència i cooperació econòmica 
als municipis, previstes a l’article 36.1.b) LlBRL, es proposen cooperar amb els ens 
locals  per a que aquests puguin seguir prestant els serveis municipals amb 
normalitat, sense que aquest fet suposi una disminució de la seva capacitat 
econòmica futura envers els compromisos establerts en els diversos programes de 
cooperació entre les Diputacions i els ens locals de la seva demarcació.    
 
VI. Que la Generalitat de Catalunya ha de contribuir a garantir l’equilibri i la cohesió 
territorial i haurà d’aportar els fons necessaris per tal de compensar les diferents 
incidències del Pla en els diferents territoris, amb l’objectiu d’unificar, en el període 
més curt de temps possible, les diverses situacions dels ens locals respecte el 
deute financer acumulat. Igualment la Generalitat ha de contribuir a normalitzar, en 
el període de temps més breu possible, la resta d’obligacions respecte dels ens 
locals que es vagin reconeixent i tramitant, pel que la signatura d’aquest conveni 
facilitarà la periodificació dels pagaments als diferents ens locals. 
 
VII. Que les principals entitats municipalistes del país han estant traslladant a 
l’administació de la Generalitat la seva preocupació per la situació financera dels 
ens locals i la necessitat de cercar i trobar una solució global al problema, pel que 
recolzen aquesta iniciativa i en deixen constància formal i escrita. 
 
Per tot això, les parts acorden formalitzar el present conveni de col·laboració 
d’acord amb els següents PACTES 
 
PRIMER.-  OBJECTE 
 
1. L’objecte del present Conveni és la col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions provincials catalanes, amb l’acord de les entitats 
municipalistes, per al desenvolupament d’un Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local per a subvenir a les necessitats financeres dels ens locals, 
derivades dels deutes justificats prèviament pels ens locals que han esdevingut 
reconeguts per la Generalitat de Catalunya i que resulten pendents de pagament en 
l’actualitat, i susceptibles d’incloure-s’hi, en les condicions que es determinen en els 
pactes següents. 
 
2. Aquest Conveni regula les condicions en què les diputacions efectuaran 
l’adquisició d’aquests crèdits als ens locals que a la seva empara ho sol·licitin, el 
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procediment de devolució i rescabalament per part de la Generalitat a les 
diputacions, i la cessió dels drets de crèdit que els ens locals hauran de fer en favor 
de les diputacions perquè aquestes recuperin els imports que hauran satisfet.  
 
3. Els crèdits susceptibles de ser inclosos en aquest Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local, són les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya a 
data 31 de desembre de 2011, actualitzades a data 1 de març de 2012 amb els ens 
locals, seleccionades per les diputacions, i que poden ser objecte de cessió en 
favor d’aquestes, en els termes regulats als articles 1526 a 1536 del Codi Civil. 
 
SEGON.- POSICIÓ JURÍDICA DE LES PARTS 
 
Les parts que intervenen en aquest conveni ostenten les següents posicions 
jurídiques: 
 
- Els ens locals que s’adhereixin al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 

són els titulars originaris del dret de crèdit front a la Generalitat de Catalunya, i 
actuen com a cedents. 

- Les diputacions provincials catalanes seran els nous titulars del dret de crèdit 
transmès pels ens locals, actuant com a cessionàries. 

- La Generalitat de Catalunya és el deutor dels crèdits que poden cedir els ens 
locals a les diputacions provincials catalanes. 

  
TERCER.- FINANÇAMENT 
 
1. Les diputacions provincials catalanes, en exercici de les seves competències de 
suport i assistència als municipis, adquiriran dels ens locals els crèdits que aquests 
tinguin al seu favor i a càrrec de la Generalitat de Catalunya de les quantitats que 
designin d’entre les reconegudes per la Generalitat de Catalunya com a 
susceptibles d’incloure’s al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local previst al 
present Conveni. 
 
2. L’import global aportat per les Diputacions al present Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local suma un total de dos cents onze milions, nou mil 
euros (211.009.000.-€) resultant de la quantia econòmica que cadascuna de les 
diputacions catalanes distribuirà, segons la seva pròpia capacitat econòmica, entre 
els ens locals de la demarcació provincial respectiva. 
 
3. Criteris de selecció de les operacions 
 
3.1 Diputació de Barcelona 
Com sigui que les obligacions reconegudes per la Generalitat amb els ens locals de 
la demarcació provincial de Barcelona superen l’import màxim del finançament que 
la Diputació de Barcelona ofereix en el marc del Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local, s’ha considerat convenient establir els següents criteris de 
selecció: 
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- s’han inclòs totes les obligacions reconegudes per la Generalitat amb els 
ajuntaments de la demarcació provincial de Barcelona fins a un import màxim, 
aproximat,  de 5.000.000,00 EUR per ajuntament 

 
- quan la suma de les obligacions amb un determinat ajuntament superava l’import 

esmentat, i a efectes d’evitar pagaments parcials, s’han seleccionat les 
operacions adients fins a sumar l’import més aproximat possible al referit topall. 

 
3.2 Diputació de Lleida 
Com sigui que les obligacions reconegudes per la Generalitat amb els ens locals de 
la demarcació provincial de Lleida superen l'import màxim del finançament que la 
Diputació de Lleida ofereix en el marc del Pla Extraordinari d'Assistència Financera 
Local, s'ha considerat convenient establir els següents criteris de selecció: 
 
- S’han inclòs, segons la informació facilitada per la Generalitat, totes les 

obligacions reconegudes per la Generalitat de l’exercici 2011 i/o anteriors, 
actualitzades a 01.03.2012 pendents de pagament a Ajuntaments i Consells 
Comarcals pels conceptes de: conservatoris de música, fons de cooperació local 
d'ajuntaments i consells comarcals, foment llars infants i subvencions llars 
infants. 

- S'ha fixat un criteri corrector per a totes les capitals de comarca que limita la 
quantitat a percebre fins a un màxim de 500.000 euros, i en el cas dels Consells 
Comarcals un mínim de 100.000 euros. En el cas de què aquests Ajuntaments 
(capitals de comarca) i els Consells Comarcals no arribin a aquest import pels 
conceptes seleccionats, s’hi poden afegir altres conceptes de pendent de 
pagament de la Generalitat fins a aquesta quantia. 

- Els imports a pagar s’han de correspondre a quantitats íntegres de les facilitades 
per la Generalitat de Catalunya, aquests seran els resultants de les sumes de 
les operacions més propers als límits establerts. 

 
3.3 Diputació de Tarragona 
Com sigui que les obligacions reconegudes per la Generalitat amb els ens locals de 
la demarcació provincial de Tarragona superen l’import màxim del finançament que 
la Diputació de Tarragona ofereix en el marc del Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local, s’ha considerat convenient establir els següents criteris de 
selecció: 
 
- S’han inclòs, les obligacions reconegudes com a Fons de Cooperació Local als 

ajuntaments, foment llars d’infants, llars d’infants, conservatoris i escoles de 
música. 

- D’aquestes línies s’han inclòs totes les obligacions reconegudes per la 
Generalitat amb els ajuntaments de la província de Tarragona fins a un import 
màxim de 200.000,00 EUR per ajuntament. 

- Quan la suma de les obligacions d’aquestes línies amb un determinat ajuntament 
superi l’import esmentat, i a efectes d’evitar pagaments parcials, se 
seleccionaran les operacions adients fins a un màxim de 400.000 euros d’acord 
amb el següent escalat: 
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Deute>1.500.000€;          400.000€ 
Deute>  600.000€;        350.000€ 
Deute>  500.000€;          300.000€ 
Deute>  300.000€;         250.000€ 
Deute>  230.000€;         225.000€ 
Deute<  229.000€;            200.000€ 

 
3.4 Diputació de Girona 
Com sigui que les obligacions reconegudes per la Generalitat amb els ens locals de 
la demarcació provincial de Girona superen l’import màxim del finançament que la 
Diputació de Girona ofereix en el marc del Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Local, s’ha considerat convenient establir els següents criteris de selecció: 
 
- s’han inclòs totes les obligacions reconegudes per la Generalitat amb tots els ens 

locals de la província de Girona corresponents a Fons de Cooperació Local, i el 
Foment de les Llars d’Infants, i els Conservatoris i Escoles de música del curs 
2010-2011. 

 
4. En el supòsit de que un cop aplicats els criteris de selecció per cada Diputació no 
s’assolís la quantia màxima aportada al Pla, la corresponent Diputació afectada 
ampliarà els criteris de selecció per tal de facilitar la disposició, per part dels ens 
locals, de la quantitat més propera possible a la màxima aportada a aquest Pla. 
 
5. La Generalitat de Catalunya, en exercici de les seves competències i obligacions, 
un cop seleccionades les adhesions al conveni, aportarà, en el termini màxim de 
tres mesos a comptar des de la vigència del conveni, els fons necessaris amb 
l’objectiu de poder liquidar als ens locals catalans la totalitat dels crèdits no cedits a 
les Diputacions i descrits en el Punt Primer.3 d’aquest conveni. Aquesta aportació 
garantirà que la totalitat d’ens locals de Catalunya, assoleixin la liquidació total del 
deute de la Generalitat corresponent a l’exercici 2011 o anteriors, amb excepció, 
únicament, dels municipis més grans, que, en qualsevol cas, rebran una quantitat a 
compte del deute, igual per a tot el territori.  
 
QUART.- REQUISITS PER SOL·LICITAR EL FINANÇAMENT  
 
Els ens locals que vulguin beneficiar-se del finançament ofert per la diputació del 
seu àmbit provincial s’han d’adherir al present conveni i complir amb els requisits 
següents: 
  
a) ser creditors de la Generalitat de Catalunya per raó d’un o més dels crèdits 

pendents de pagament, descrits en el pacte primer.3, susceptibles d’incloure’s al 
Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local objecte d’aquest Conveni 

b) adherir-se al present Conveni, mitjançant el procediment establert al pacte 
cinquè, dins del termini previst per fer ho. 

 
CINQUÈ.- PROCEDIMENT  
 
1. L’adhesió al Conveni requereix l’adopció de les resolucions o acords adients 
aprovats pels òrgans competents dels ens locals, l’acceptació de tots els termes 
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d’aquest Conveni, i comporta la cessió, en favor de la diputació del respectiu àmbit 
territorial, dels drets de cobrament dels crèdits que cada ens local identifiqui, d’entre 
els susceptibles d’incloure’s al Pla. 
 
2. La cessió dels drets de crèdit dels ens locals a les diputacions respectives s’ha 
de formalitzar d’acord amb el model de document que cada diputació determini. 
 
3. L’ens local que s’adhereixi al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local pot 
presentar el document d’adhesió al Registre d’Entrada de Documents de la 
diputació del seu àmbit provincial fins el 30 de març de 2012. 
 
4. Les diputacions notificaran a la Generalitat de Catalunya les cessions de crèdit 
efectuades pels ens locals.  
 
5. Rebuda la notificació de la cessió de crèdit per la Generalitat de Catalunya, 
procedirà a la presa de raó en comptabilitat i confirmarà a la diputació provincial 
corresponent el següent:  
 
- que són crèdits existents i susceptibles de ser cedits d’acord amb aquest Pla 
- que es dóna per notificada de la cessió dels crèdits i que el pagament dels quals 
s’efectuarà a favor de la diputació pertinent. 
 
6. Les diputacions efectuaran el pagament de l’import dels crèdits cedits per 
cadascun dels ens locals abans del 20 d’abril de 2012. 
 
7. Un cop efectuats els pagaments, les diputacions notificaran a la Generalitat de 
Catalunya les quantitats efectivament pagades a cadascuna dels ens locals adherits 
al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local. 
 
8. Un cop conciliats els pagaments, la Generalitat tancarà formalment el conveni 
amb cada Diputació, acordant les quantitats exactes que correspongui liquidar en 
cada una de les dates de rescabalament indicades, així com el  càlcul dels 
interessos corresponents a ser compensats. 
 
SISÈ.- COMPROMISOS ECONÒMICS DE LES PARTS  
 
1. Els ens locals adherits al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local es 
comprometen a: 
 
a) cedir els crèdits que designin d’entre els que ostenten enfront la Generalitat de 

Catalunya, dels relacionats al document de relació de crèdits susceptibles de 
cessió, a favor de la diputació del seu àmbit provincial que n’atendrà el 
pagament 

 
b) destinar les quantitats percebudes de les diputacions provincials provinents de 

l’adquisició dels crèdits efectuada en l’àmbit del present Pla exclusivament a 
satisfer despeses de personal de la corporació respectiva i deutes d’aquesta 
amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors. 
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2. La Generalitat de Catalunya es compromet a: 
 
a) fer efectives a les diputacions provincials catalanes les quantitats satisfetes per 

cadascuna d’aquestes als ens locals respectius objecte de la present 
col·laboració, d’acord amb el següent calendari: 

 
30 de setembre de 2012   30% del total del deute a cada diputació 
30 de octubre de 2012   30% del total del deute a cada diputació 
30 de novembre de 2012  40% del total del deute a cada diputació 

 
b) indemnitzar les diputacions provincials amb una compensació econòmica, sobre 

el total satisfet, fixada d’acord amb l’Euríbor a 6 mesos, més un 1% de 
diferencial, vigent el dia de la signatura del conveni. Aquestes quantitats es 
pagaran conjuntament en el darrer termini del calendari previst en l’apartat 
anterior. 

 
c) un cop seleccionades les adhesions al conveni, aportar, en el termini màxim de 

tres mesos a comptar des de la vigència del conveni, els fons necessaris amb 
l’objectiu de poder liquidar als ens locals catalans la totalitat dels crèdits no cedits 
a les Diputacions i descrits en el punt primer.3 d’aquest conveni. Aquesta 
aportació garantirà que la totalitat d’ens locals de Catalunya, assoleixin la 
liquidació total del deute de la Generalitat corresponent a l’exercici 2011 o 
anteriors, amb excepció, únicament, dels municipis més grans, que, en qualsevol 
cas, rebran una quantitat a compte del deute, igual per a tot el territori.  

 
SETÈ.- INCOMPLIMENTS 
 
1. En cas d’incompliment o demora en els pagaments de la Generalitat de 

Catalunya a les diputacions provincials de qualsevol dels venciments fixats en el 
pacte sisè, aquestes Corporacions locals es reserven el dret d’exercitar les 
accions legals necessàries per exigir el pagament dels deutes liquidats, vençuts i 
exigibles.  

 
2. Un cop notificat el requeriment del pagament a la Generalitat de Catalunya, les 

diputacions provincials cessionàries resten autoritzades per compensar-se 
aquests deutes amb d’altres que aquestes puguin tenir amb la Generalitat, pel 
procediment habitual que tinguin establert,  fins a cobrar l’import degut. 

 
VUITÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL DE LES ACTUACIONS 
 
1. Es constituirà una comissió de seguiment integrada per representants de les 
parts signatàries a l’objecte de fer una avaluació del desenvolupament de la 
col·laboració i formular les propostes que escaiguin per la seva correcte execució. 
 
2. La Comissió de seguiment i control de les actuacions estarà formada per un 
representant de cadascuna de les entitats signatàries del present Conveni, que 
aquestes designaran a l’efecte. 
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NOVÈ.- VIGÈNCIA 
 

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data en què l’última de les entitats 
que hi intervenen l’aprovi pel respectiu òrgan competent, i es mantindrà vigent fins 
al 30 de novembre de 2012, no essent prorrogable. 
 

DESÈ.- RÈGIM JURÍDIC I PUBLICACIÓ DEL CONVENI 
 

1. El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està constituït 
pels presents pactes i per tot allò establert als arts. 108 i següents de la Llei 
26/2010, de 8 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 

 

2.  La Generalitat de Catalunya s’encarregarà de la publicació del present Conveni 
al DOGC per donar compliment a l’obligació prevista a l’article 110.3 de la llei 
esmentada. 

 

El present Conveni serà també objecte de publicació al web del Departament 
corresponent de la Generalitat de Catalunya, als Butlletins Oficials de la Província i, 
en el seu cas, a les seus electròniques de les diputacions signants. 
 

ONZÈ.- CAUSES I FORMES D’EXTINCIÓ 
 

Són causes d’extinció del present conveni: 
1. La resolució de mutu acord 
2. La finalització de la seva vigència 
3. La resta de causes previstes legalment. 
 

DOTZÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 

Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, les parts se sotmeten a la 
Jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes que 
poguessin sorgir. 
 

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en el lloc i la data que 
s’assenyalen, amb set exemplars i a un sol efecte. 
 

Barcelona, 8 de març de 2012 
 
 
M.H.Sr. Artur Mas i Gavarró 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
Il.lm. Sr. Salvador Esteve i Figueras Il·lm. Sr. Joan Rañé i Huguet 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA   DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

 
Il·lm.  Sr. Josep Poblet i Tous   Il·lm. Sr. Jaume Torremadé i Ribas 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA   DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 
Il.lm. Sr. Miquel Buch i Moya   Il.lm. Sr.Manuel Bustos i Garrido, 
 

ASS. CAT. DE MUNICIPIS i COMARQUES  FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA” 
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Segon.- APROVAR la relació de crèdits susceptibles d’incloure en el Pla 
extraordinari d’assistència financera local en l’àmbit de la Diputació de Barcelona, 
que s’acompanya com a Annex. 
 
Tercer.- FACULTAR el diputat president de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per 
aprovar el document model d’adhesió al Pla extraordinari d’assistència financera 
local que hauran d’utilitzar els ajuntaments de la província de Barcelona que s’hi 
vulguin adherir, així com per adoptar les resolucions adients per facilitar el millor 
desenvolupament del Conveni i l’assoliment dels objectius de l’expressat Pla. 
 
Quart.- ACORDAR que els efectes jurídics de la present resolució quedaran 
condicionats a la ratificació per part del Ple de la Diputació de Barcelona, per la qual 
cosa, s’inclourà en l’ordre del dia del Ple en la primera sessió que se celebri. 
 
Cinquè.- CONDICIONAR les obligacions econòmiques que assumeix la Diputació 
de Barcelona en aquest conveni, a la seva signatura per la Generalitat de 
Catalunya, acte que justificarà l’aprovació de la modificació de crèdit adient per 
poder imputar pressupostàriament els drets i obligacions que se’n derivin. 
 
Sisè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i pàgina web de la Diputació 
de Barcelona el text íntegre del conveni a què fa referència l’apartat primer de la 
part dispositiva d’aquest decret, als efectes previstos en l’article 110.3 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en la seva redacció donada per la Llei 10/2011, de 29 de 
desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa. 
 
Setè.- DONAR TRASLLAT dels presents acords, mitjançant certificació de la 
Secretaria General, i còpia del conveni a la Direcció general de l’Administració local 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en compliment de l’article 
309 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals en Catalunya. 
 
Vuitè.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords als ajuntaments de la província de 
Barcelona als efectes de la seva adhesió si escau. 
 
Novè.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords, a la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya i a les Diputacions de Lleida, Tarragona i Girona, a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya als efectes 
legals oportuns. 
 
Desè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència de la Diputació de Barcelona, 
als presidents i portaveus dels cinc grups polítics, al diputat de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns, a la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria als efectes legals 
oportuns.” 

 
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya als Presidents de les quatre Diputacions Provincials, als President de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya, 
als efectes legals oportuns. 
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Tercer.- NOTIFICAR aquest acords als Presidents dels Grups Polítics de la Diputació 
de Barcelona, al Diputat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, a la Intervenció, 
Tresoreria i a la Secretaria General, als efectes legals oportuns. 
 
Per explicar el contingut del Dictamen, la Presidència dóna l’ús de la paraula al 
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, Sr. Rossinyol, que 
comença la seva intervenció dient que, avui sotmetem a la consideració del Ple de la 
Diputació la ratificació del conveni, com s’ha comentat en la lectura del punt, que va 
subscriure la Diputació de Barcelona amb la Generalitat, les altres diputacions i les 
entitats municipalistes, relatiu al Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local.  
 
Aquest és un Pla que és innovador, un Pla que no s’havia fet abans segurament, 
també, perquè les circumstàncies tampoc no havien estat de la gravetat amb què 
estem vivint actualment i que, per tant, no havia estat necessari, però en aquests 
moments creiem que és una de les millors eines que podem posar a disposició dels 
municipis precisament per solventar un dels problemes greus que hi ha, que és la 
manca de liquiditat. Manca de liquiditat que, com tots sabem, al final repercuteix en les 
empreses i els autònoms que han fet algun tipus de treball per a les administracions 
locals i que, per raons que tots també coneixem, al final no poden pagar, amb la greu 
situació que això fa i que posa aquestes petites i mitjanes empreses. Aquest és un Pla 
per donar solucions als municipis, solucions en temes de liquiditat i que, com he dit 
abans, donar solucions també al teixit productiu de la nostra província. 
 
Tothom el coneix sobradament el Pla, però permetin-me que faci una petita referència 
als principals trets d’aquest Pla. El que planteja és la possibilitat que els ajuntaments 
que vulguin (evidentment, la decisió última sempre és dels ajuntaments) cedeixin els 
crèdits a la Diputació. Quins crèdits poden ser cedits a la Diputació? Ni més ni menys 
que aquells crèdits que la Generalitat; des d’un bon principi, ens va passar en una 
relació. I quina és aquesta relació? Què composa aquest relació? Doncs són les 
obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya en relació amb les quals s’ha 
ordenat el pagament. Matisació important, important per dos temes. En primer lloc, 
perquè és evident que la Diputació no pot assumir el conjunt de les obligacions que té 
la Generalitat, per tant, d’entrada ja hauríem de reduir aquest conjunt d’obligacions. I 
quines hem agafat d’aquest conjunt d’obligacions reconegudes? Doncs aquells 
pagaments que ja estan ordenats. Per què hem agafat aquests pagaments ordenats? 
Perquè són els que tenim la garantia que cobrarem. La diferència d’uns i del subgrup 
que són els pagaments ordenats de les obligacions reconegudes que hem esmentat 
abans, és precisament que la Generalitat ja té calendaritzat el seu pagament, per tant, 
és el que garanteix a la Diputació que cobrarem. Quin és el sentit d’aquesta operació 
que estem portant a terme? Ni més ni menys que allò que la Generalitat els pagaria el 
gener, febrer, març, juny, juliol, setembre, octubre, novembre i desembre, nosaltres, la 
Diputació, el que fem és pagar-ho tot amb la data màxima del vint d’abril i, a més a 
més, com que està calendaritzat, ja la Generalitat (Economia i Finances) tenia previst 
pagar-ho en el transcurs de tot aquest any, tenim la garantia que cobrarem perquè, és 
clar, el que no es tracta és que la Diputació financi les obligacions de la Generalitat. 
Això, com he dit abans, és una operació de tresoreria, és una operació per donar 
liquiditat, però amb la clara voluntat de recuperar l’import total, que ve a ser una mica 
menys de 170 milions d’euros i, llavors, quins són els criteris? Perquè en el conveni les 
diputacions, cadascuna en l’exercici de la seva llibertat, de les seves competències, 
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van establir criteris diferents. Quin va ser el criteri utilitzat per la Diputació de 
Barcelona? Doncs el criteri utilitzat per la Diputació de Barcelona és, d’aquest conjunt 
d’obligacions reconegudes en relació amb les quals els pagaments estaven ordenats, 
vam decidir que nosaltres podíem fer front a tot, a tot amb uns topalls perquè, 
evidentment, hi ha uns ajuntaments que són d’una mida absolutament potent i que 
desfigurarien tot aquest Pla i, a més a més, perquè també considerem (i aquesta és la 
sensació i les anàlisis que s’han fet crec que l’han ratificat) que la potència, la 
possibilitat, el marge de maniobra dels grans ajuntaments no és el mateix que el dels 
petits ajuntaments. Per tant, és un Pla pensat (com altres vegades passa, també, amb 
moltes de les coses que fa la Diputació) per donar suport als ajuntaments petits i 
mitjans, però en aquest cas, sense oblidar de cap manera els grans ajuntaments. Per 
tant, el plantejament, es paga tot amb un topall de cinc milions d’euros i aquest és 
estrictament el contingut d’aquest Pla que avui sotmetem a la consideració mitjançant 
la ratificació del Conveni. 
 
Només afegir dos elements que crec que són molt importants. Som conscients que 
aquesta diferència, que he comentat abans, entre les obligacions reconegudes per la 
Generalitat i els pagaments ordenats per la Generalitat (insisteixo, és un tema que és 
estrictament de la Generalitat i que nosaltres l’únic que hem fet és, del conjunt de 
possibilitats que tenia, agafar aquelles que garantien el cobrament) sí que és veritat 
que hi ha algunes discordances i aquestes discordances (que tenim absolutament 
detectades) el que plantegem i anunciem, ja aquí, en aquest Ple, que hi ha la voluntat 
de, en els casos que realment siguin greus, intentar, pal·liar-ho d’alguna manera amb 
criteri d’equitat, per tant, avanço que al marge d’aquest Pla hi haurà la possibilitat de 
complementar-lo d’alguna manera, no per fer un Pla B que intenti cobrir absolutament 
qualsevol diferència (perquè al final la Diputació té els recursos que té), però sí per 
solucionar aquells casos concrets en què hi ha hagut uns desajustos importants que 
entenem que posaria en entredit el criteri d’equitat que jo crec que la Diputació ha de 
tenir. I, finalment, per acabar també el que voldria posar de manifest és que aquest pla 
no és el pla que inicialment es va comentar quan vam fer el debat dels pressupostos. 
Aquell pla no és un pla de tresoreria, no és un pla pensat per donar liquiditat, sinó que 
aquell pla és per portar a terme una sèrie de polítiques determinades al marge 
d’aquest ajut financer. Per tant, són dues coses diferents, dues coses diferents que no 
són incompatibles ni molt menys perquè la forma de finançar aquest pla i la forma de 
finançar l’altre són diferents, vénen d’uns recursos absolutament diferents. Aquest pla 
en concret, el que avui portem, aquest PEAFL es finança bàsicament a través de 
tresoreria de la Diputació i d’una operació d’endeutament a curt termini, perquè la 
Diputació té la capacitat i la solvència per fer-ho i, per tant, als bancs no genera cap 
problema el fet de fer aquesta operació, i l’altre pla, que és el que havíem comentat en 
el moment de debatre i aprovar els pressupostos de la Diputació per a aquest exercici 
2012, es finança amb la liquidació, amb els romanents que puguin resultar de la 
liquidació del Pressupost. Per tant, insisteixo, són dues coses diferents. No són 
incompatibles, però avui el que estem aprovant mitjançant aquesta ratificació és 
aquest PEAFL, que és un Pla financer pensat per donar liquiditat i que hem cregut que 
era prioritari i que era urgent fer-ho al més aviat possible perquè el que estem intentant 
és precisament posar solució a un problema greu que podria arribar a plantejar, que 
pateixen els ajuntaments, que podria arribar a comportar el tancament d’algunes 
petites empreses d’autònoms que no estan cobrant i creiem que havíem d’incidir 
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urgentment en aquest àmbit. Per tant, és això el que portem a consideració i espero 
que tingui l’aprovació de la totalitat dels grups polítics que estan aquí representats.  
 
A continuació sol·licita la paraula el portaveu del grup d’Esquerra Republicana Sr. 
Portabella per manifestar que, com és prou conegut, la situació econòmica dels 
municipis és molt majoritàriament crítica i s’ha arribat a aquesta situació, al nostre 
entendre, bàsicament per tres motius. 
 
El primer és perquè, com tots sabem, estem submergits en una greu crisi de la Unió 
Europea i del món desenvolupat, podríem dir, de la qual es pren un seguit de mesures 
que no acaben de demostrar-se eficients perquè la crisi està sent severa i persistent i 
aquelles mesures d’austeritat que es van proclamant com a mesures adequades per 
sortir de la crisi, no estan portant a la sortida de la crisi (i ja portem temps, i al final 
sembla com si sortirem malgrat aquestes mesures d’austeritat que cada vegada 
s’anuncien). En segon lloc perquè, com tots també coneixem, hi ha un insuficient i 
injust finançament dels municipis del conjunt de l’Estat que tenen un tipus de 
finançament que no els permet pagar amb fluïdesa els serveis que tenen assignats i 
que moltes vegades, són imprescindibles per donar qualitat de vida a la ciutadania que 
està dintre el terme municipal i, en tercer lloc, per un espoli fiscal sistèmic de la 
Generalitat de Catalunya que fa més de tres dècades que dura i que afecta 
directament els catalans i les catalanes, que afecta directament els municipis i que 
ofega econòmicament el conjunt de les institucions catalanes. 
 
En aquest context, el pla extraordinari d’ajut econòmic als ajuntaments que avui 
aprovem, per a nosaltres és del tot oportú i necessari i nosaltres des del primer 
moment hem estat proclius a veure molt positivament aquesta actuació que 
s’endegava des de la Diputació de Barcelona, que s’estenia a totes les diputacions i 
que permetia oferir solucions per pagar serveis que ja havien estat contractats i 
executats pels municipis i que la Generalitat, tot i tenir el compromís de pagar, no 
havia pagat. És veritat que els diners, diguem, que es vertebren a partir d’aquest Pla i 
en concret, a partir de la Diputació de Barcelona, és una quantitat econòmica 
important, importantíssima podríem dir (estem parlant de 168 milions d’euros, que per 
tant és una quantitat molt rellevant), però també és veritat que en queden per pagar a 
l’entorn d’uns 500 milions en el conjunt de Catalunya; és a dir, serien més 
comparables als 211 milions del conjunt de les diputacions que no als 168 milions i 
que per tant, doncs, cal romandre atents a quina és l’evolució que es produeix per tal 
que es puguin anar satisfent, doncs, aquests deutes que es tenen. 
 
Sobre quina és la part que s’inclou en aquests diners, nosaltres estem d’acord amb 
l’explicació que ha fet el responsable econòmic del Govern, i alhora estem també 
satisfets que hagi fet una explicació davant la qual, en el cas que es detectin alguns 
errors, doncs s’implementaran solucions que els solventin. A nosaltres, aquest pas ens 
semblava necessari. Lògicament, el que nosaltres coneixem més són els nostres 
propis ajuntaments i els seré franc: dintre dels nostres ajuntaments, hem trobat un 
comportament força correcte i ajustat a les necessitats que tenien i al deute que tenien 
els ajuntaments comandats per ERC en relació amb la Generalitat. És veritat, també, 
que a l’igual que la resta de grups hem detectat alguns desajustos que ara, en aquesta 
intervenció sabem que els podrem acabar de parlar i confiem que els podrem acabar 
d’ajustar, però ens sembla una actitud constructiva perquè és veritat que era difícil de 
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saber quin era el criteri que s’havia utilitzat per tal d’ordenar els pagaments d’uns 
deutes que havien estat reconeguts amb anterioritat per la Generalitat. Per tant, ens 
sembla que la línia està clara? Hi ha una ordenació, hi ha l’ordre de pagar uns deutes 
que han estat reconeguts, aquests no són tots, es produeixen alguns desajustos que hi 
ha voluntat, de solventar i queda un paquet econòmic gens menystenible que caldrà 
continuar treballant en el futur. 
 
A nosaltres, ens sembla que aquesta és una actuació que significa bàsicament 
liquiditat per als ajuntaments, s’ha comentat, i aquesta liquiditat permet tenir una millor 
relació dintre del municipi perquè aquesta liquiditat de l’Ajuntament significa, també 
tenir un tracte més just amb les petites i mitjanes empreses, que sovint són aquelles 
que donen serveis als municipis petits i mitjans (i també grans) i que estaven amb 
l’aigua al coll. Per tant, diguem, és una liquiditat a favor de l’Ajuntament però també és 
una liquiditat a favor de les petites i mitjanes empreses que també la necessiten i més 
en un context en què els costa molt obtenir crèdit a aquells que es dediquen 
professionalment a donar crèdit. També perquè creiem que els ajuntaments, en no ser 
una operació de tresoreria, en no ser un préstec, són diners que els permeten 
incorporar-los de manera directa i de manera efectiva i també perquè la conseqüència 
darrera de tot això a nosaltres ens sembla que és la de poder evitar, en molts casos, el 
Decret de l’Estat 4/2012, és a dir, en definitiva doncs la necessitat de fer un pla d’ajust. 
Molts municipis s’haguessin vist obligats injustament, a conseqüència d’aquests 
impagaments, a fer uns plans d’ajust fruit d’aquest Decret que ara, amb aquests diners 
que s’incorporaran als municipis, doncs podran esquivar.  
 
Només queda per dir-los una cosa: esperem que la Generalitat compleixi i, per tant, 
allò que s’estableix en el Conveni de terminis, de temps per anar satisfent aquests 
diners avançats per la Diputació a la Generalitat de Catalunya i que la Generalitat de 
Catalunya lliura als municipis, ja dic que estem d’acord i que ens sembla una operació 
necessària i important, però també ens sembla necessari i important que els terminis 
previstos es compleixin perquè, sens dubte, si la Diputació pot fer això és perquè hi ha 
hagut un bon govern en aquests darrers anys que permet tenir una bona liquiditat i un 
bon estat de finances que, lògicament, la Diputació ha de continuar defensant de tenir. 
Per tant, a nosaltres ens sembla una operació molt positiva per als ajuntaments, ens 
sembla aquesta actitud de si hi ha algun problema, mirar-lo de solventar, una actitud 
correctíssima. Els nostres municipis “estan contents com gínjols”, si em permeten 
l’expressió i esperem que la Generalitat pagui en els terminis previstos, cosa que en 
els últims temps no deixaria de ser tota una innovació. 
 
Tot seguit la Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del grup d’ICV-EUiA- 
EPM, Sr. Mañas que anuncia que votarem afirmativament, tant el Decret que ratifica el 
Conveni, la signatura del president de l’anterior setmana, com la modificació 
pressupostària conseqüent, però no volem deixar passar l’oportunitat per mostrar una 
visió potser una mica més crítica de quina ha estat la situació i la gestió de la 
Generalitat que ens ha portat a aquesta situació d’haver d’aprovar avui aquest decret i 
quines han estat les diferències entre el contingut i la forma d’allò que vam consensuar 
inicialment entre tots els grups de la Diputació i que tots estàvem d’acord amb allò que 
ha esdevingut realment. Com deia el diputat ponent del Decret, ens trobem davant 
d’un acord històric que mai no s’havia produït en aquesta institució, però és un acord 
històric fruit de la gestió més irresponsable que ha tingut mai un govern de Catalunya 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 18

envers els ajuntaments. El Decret parla i fa referència a la crisi, parla del context 
econòmic que ha ofegat els ajuntaments i que aquests no poden pagar a les seves 
PIMES o no poden fer front a les seves despeses del Capítol I, però aquest conveni 
que avui aprovem, aquest decret que avui portem a ratificació en el Ple no és fruit 
només de la crisi econòmica, és fruit de les polítiques de l’ajust i de les polítiques de 
control de la despesa pública que s’estan aplicant per part de la Generalitat de 
Catalunya. Unes polítiques que, com bé deia el portaveu d’ERC, estan aprofundint en 
la recessió, que han portat a generar problemes per l’impagament de la Generalitat als 
ajuntaments a moltes PIMES dels nostres pobles i ciutats, que han arribat a augmentar 
l’atur d’aquestes PIMES que han hagut d’acomiadar gent per l’impagament dels 
ajuntaments perquè la Generalitat no pagava. Ens trobem, doncs, davant d’un decret 
que portem aquí perquè els radicals i els dogmàtics del control del dèficit públic que 
avui governen la Generalitat de Catalunya han actuat amb deslleialtat vers els 
ajuntaments d’aquest país. 
 
D’una altra banda, aquest no és l’acord base que generava el consens inicial de tots 
els grups de la Diputació quant al contingut ni quant a la forma, ni entenem ni 
entendrem la urgència de la signatura del Conveni de la setmana passada. Creiem 
que s’ha actuat amb una certa deslleialtat vers els grups d’aquesta institució, que ens 
vam assabentar per la premsa del contingut de la data de la signatura i lamentem 
profundament que l’agenda mediàtica del president de la Generalitat de Catalunya i no 
la lleialtat vers el món local hagi estat qui ha marcat l’agenda de l’aprovació d’aquest 
conveni. Com deia anteriorment, l’acord final que avui portem a ple s’assembla una 
miqueta, però s’assembla poc, a l’explicació inicial que vam rebre els grups de 
l’oposició. No satisfarem el deute total de la Generalitat amb els ajuntaments, tal i com 
s’havia parlat inicialment, sinó que simplement estem fent una operació de tresoreria a 
curt termini per salvar els problemes de liquiditat que, en aquests moments, té la 
Generalitat de Catalunya i per salvar les obligacions que no ha complert durant l’any 
2011 la Generalitat de Catalunya amb els ajuntaments del país i diguem-ho ben clar: 
les injustícies i els desequilibris dels ajuntaments, atenent a la seva població i als 
dèficits que es reconeixen, no es corresponen amb l’objectiu universal i equilibrat dels 
pagaments que tots tenien al cap i en ment quan van començar a parlar d’aquesta 
proposta que avui aprovem. Estem i discrepem i així ho reconeix el Govern de la 
Diputació en el llistat annex a aquest conveni, discrepem del mecanisme que s’ha 
establert per reconèixer quins són els pagaments que es realitzen. Nosaltres, com a 
Grup d’ICV-EUiA-EPM, volem conèixer realment quin és el conjunt del deute de la 
Generalitat amb el món local (el deute consignat, el deute reconegut, el deute amb 
ordre de pagament del 2011 i dels exercicis anteriors). Ens reservem el dret a portar 
iniciatives a aquest Ple per tal d’exigir a la Generalitat que publiqui aquest deute, ens 
reservem i anunciem, també, que portarem iniciatives al Parlament de Catalunya per 
exigir el pagament del deute pendent i perquè es publiqui el deute pendent amb el món 
local i creiem que la Diputació ha d’exigir a la Generalitat, un cop ratificat aquest 
conveni, que faci front al pagament dels deutes que no estan reconeguts en aquest 
annex i, també, que faci front a les obligacions que ja corren, avui, a compte de 
l’exercici 2012 i que la Generalitat ha de fer front i ha de pagar al món local, també, en 
aquest 2012. Quines garanties tenim en aquests moments que la Generalitat pagarà el 
deute no reconegut en 2011? Avui, cap ni una. Quines garanties tenim que la 
Generalitat cobrirà les seves obligacions vers el món local en l’exercici del 2012? Avui, 
no en tenim cap ni una. Exigim un compromís ferm de la Generalitat que farà front a la 
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resta de deutes pendents amb els ajuntaments a 31 de desembre de 2011, també 
abans del 31 de juliol de 2012 i que també complirà amb les seves obligacions 
ordinàries de l’any en curs. 
 
Un altre tema de forma que ens ha disgustat profundament amb la signatura d’aquest 
conveni i amb l’annex, és que nosaltres que reclamem del municipalisme de tots els 
grups que formem part de la Diputació de Barcelona, reclamem d’alguna manera del 
municipalisme, no podem acceptar publicar un decret que reconeix els deutes a què es 
farà front, que reconeix les obligacions a les quals la Diputació farà front, sense haver 
exposat públicament i haver iniciat un període mínim d’al·legacions per tal que els 
ajuntaments poguessin presentar les seves reclamacions. CiU i el PP han estat 
d’acord amb el Reial Decret-llei de pagament als proveïdors als ajuntaments, que 
donava als proveïdors un període d’al·legacions. Creiem que els que reclamem del 
municipalisme hauríem d’haver donat, també, un període d’al·legacions als 
ajuntaments perquè haguessin pogut al·legar el document annex a aquest conveni. 
Com deia, al Dictamen creiem que hi ha una errada en la seva redacció que parla 
primer (i ho he dit a l’inici) de la crisi econòmica com la causa que ens porta a signar 
aquest conveni, quan realment el primer a què hauria de fer aquest dictamen és a 
l’incompliment i a l’impagament de la Generalitat i a la deslleialtat de la Generalitat 
amb els ajuntaments del país. Creiem, com a municipalistes, que no podem acceptar 
acríticament que només fem front als deutes que la Generalitat ha reconegut i també 
hem trobat, durant tot aquest procés, una falta de visió crítica del Govern de la 
Diputació amb el Govern català de CiU per l’impagament i la irresponsabilitat que ha 
demostrat amb els ajuntaments del país. El nostre Grup, des de l’oposició i això ja ho 
hem anunciat també al senyor Carles Rossinyol, estarem amatents a què aquest pla 
extraordinari, que aquest pla no vagi en detriment del pla de suport als municipis 
contra la crisi, amb el qual tots els grups vam estar d’acord i que per això tots els grups 
vam donar suport al Pressupost de la Diputació d’aquest any. Estarem amatents a què 
aquesta operació financera no comporti retallades dels serveis que actualment la 
Diputació presta als ajuntaments del país i també estarem amatents a què aquesta 
operació financera no comporti reducció de despesa del Capítol I d’aquesta institució.  
 
Estem d’acord, com he dit, d’ajudar els ajuntaments. Hem estat, som i serem 
municipalistes més enllà del color polític de la Generalitat. Esperem que la situació a 
què avui intentem donar resposta amb l’aprovació d’aquest conveni faci reflexionar als 
fonamentalistes del control del dèficit públic sobre quines són les conseqüències de les 
polítiques que apliquen, des dels seus partits a les institucions que governen i, per 
últim, estem d’acord amb bona part (deixi’m que li digui, senyor President) de l’article 
que vostè publicava ahir al diari La Vanguardia però li voldríem fer un matís: que la 
Diputació sempre ha estat al servei del país, que la Diputació sempre ha tingut sentit 
de país no només aprovant aquest conveni perquè la Diputació, durant els darrers 
anys, sempre ha estat al servei del món local i no hi ha millor forma de tenir sentit de 
país que estar al servei dels ajuntaments del país.  
 
El President contesta al Sr. Mañas dient-li que moltes gràcies pel matís. Deixi’m 
escriure amb llibertat el que jo crec i jo li accepto tots els matisos que vostè hi vulgui 
posar.  
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En el seu torn, el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa manifesta: “Nosotros no 
vamos a entrar a discutir ahora quién es el culpable de la actual situación financiera de 
los ayuntamientos porque, evidentemente, podríamos dar aquí una infinidad de 
opiniones subjetivas pero sí que es verdad que, aprovechando la intervención de algún 
Grupo, daremos un cuarto motivo que sí que tiene un gran contenido objetivo: que en 
la actual situación de crisis y la situación financiera nefasta que sufren nuestras 
administraciones públicas hay un cuarto motivo, que son los siete u ocho años de 
gobierno tripartito en la Generalidad de Cataluña. Un gobierno nefasto en el cual, por 
ejemplo, nos han dejado demasiados colegios en barracones, muchos solares en lugar 
de equipamientos sanitarios (dígase hospitales), como el de Montcada-Cerdanyola o 
CAPs, y eso sí, se ha ido derrochando dinero en temas identitarios y no en temas 
educativos o sanitarios, que ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. 
Unos podemos ser fundamentalistas del déficit público y otros son fundamentalistas 
del derroche de dinero público.  
 
En el escenario económico y presupuestario en que se encuentran las 
administraciones públicas y especialmente los ayuntamientos, la Diputación ha hecho 
lo que tenía que hacer, que es cumplir con una de sus principales finalidades y 
objetivos: dar servicio a los ayuntamientos. Y en este caso oxigenar y dar un respiro a 
las arcas municipales, y yo creo que en esto hemos de estar de acuerdo todos los 
grupos aquí representados, y en el reparto presupuestario evidentemente, diga lo que 
se diga, no se excluye a ningún ayuntamiento que necesite esta ayuda y, por eso, 
cuesta entender incluso que algún Grupo pueda dudar de no votar a favor o 
abstenerse de este esfuerzo económico que realiza la Diputación con respecto a todos 
los ayuntamientos. Y por eso votaremos a favor.” 
 
A continuació fa ús de la paraula el portaveu del grup Socialista, Sr. Mayoral que 
comença la seva intervenció dient que parlar després del representant del PP sempre 
és estimulant, però com també és costum no cauré en cap de les trampes tot i que faré 
un matís al final sobre la seva intervenció.  
 
Deixeu-me centrar la meva intervenció, afegeix, en primer lloc, sobre analitzar una 
mica el procés, com ha anat tot això, com és que avui estem aquí i per què estem 
aquí. I el nostre Grup, en primer lloc, la primera notícia que va tenir d’aquest Pla va ser 
pels mitjans de comunicació: converses, notes de premsa, insinuacions,... Òbviament, 
comença a prefigurar-se una situació en què la Diputació proposa avançar diners a la 
Generalitat per pagar alguns dels deutes que té la Generalitat amb els ajuntaments i, 
en l’exercici de la nostra funció com a Grup de la Diputació, preguntem a la Comissió 
Informativa, preguntem als diferents portaveus (el portaveu de CiU ens respon: “Ho 
estem estudiant”, resposta lògica i coherent). Primer contacte formal: 27 de febrer (el 
diputat Carles Rossinyol i el diputat Roig). El diputat Roig li demana informació sobre 
el contingut del conveni i el llistat de repartiment (27 de febrer. És un bon moment 
encara per buscar les fórmules d’acord i de consens). No té èxit, el diputat Roig no té 
èxit. Insisteix el 5 de març (també els diputats Rossinyol i Roig). Es repeteix la petició i 
el senyor Roig segueix sense tenir èxit. 7 de març. Per Registre d’Entrada a les 
11.42.55, ens adrecem per escrit al diputat Carles Rossinyol fent-li la petició formal 
dels informes jurídics, dels informes econòmics i també, òbviament, del llistat. Això ho 
firma el senyor Avel·lí Serrano, que tampoc no té èxit. 7 de març. Per correu electrònic 
el diputat Roig s’adreça als serveis del diputat Rossinyol i li insisteix: “Volem conèixer 
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les xifres abans de la Comissió Informativa, tal com vàrem quedar”. El senyor Roig 
segueix fracassant. 8 de març. Decret del President aprovant el Conveni i el llistat. 8 
de març també. Signatura i acte formal. 9 de març. Comissió Informativa, on per fi es 
pot debatre el Conveni, ja signat, i el llistat, ja tancat. 14 de març. Ratificació.  
 
Com ho haguéssim fet nosaltres, senyor President? Com ens hagués agradat que 
s’hagués fet, si vol que el formuléssim? Miri, en primer lloc potser acordant les 
condicions del Conveni, buscant l’acord previ amb els grups, buscant la sinergia de les 
diferents mirades que hi ha en aquesta casa (ho hem manifestat sempre així), 
consensuant els criteris de distribució d’aquests importants recursos, d’aquest 
important esforç de la Diputació. Ens hagués agradat debatre-ho tranquil·lament, amb 
la informació sobre la taula, a la Comissió Informativa corresponent i ens hagués 
agradat, posteriorment, aprovar-ho en el Ple i després signar-ho, perquè estem 
convençuts que, en política, la forma també és el fons i és molt complicat d’explicar 
que, avui, aprovem, ratifiquem un Conveni ja signat, ja aprovat, en definitiva, ja en 
marxa. Creiem que és temps de transparència. És temps de treballar amb parets de 
vidre  en què els papers flueixin, en què es vegin, en què es comparteixin i ens sap 
greu, avui, limitar-nos a aprovar un document acordat, signat i publicitat. Nosaltres 
reclamem, ho hem reclamat i tornem a fer-ho una vegada més i mostrem la nostra 
predisposició a ser interlocutors per buscar consens. Reclamem diàleg de veritat, 
informació de veritat i consens de veritat. 
 
Sobre les condicions del Conveni, hem de fer aportacions i ho hem fet a través de les 
entitats municipalistes i algunes de les observacions que vam fer es van incloure, com 
per exemple, doncs, el compromís de fer front global al deute que té la Generalitat en 
un període determinat, però ens hagués agradat especialment que s’hagués incorporat 
una observació que vam fer que em sembla que és crucial, per evitar polèmiques i per 
evitar conflictes. Hauríem hagut de buscar el mecanisme per contrastar les dades dels 
llistats amb les situacions reals dels ajuntaments i això és ben senzill: el Govern de 
l’Estat ha aprovat un decret en què, als interventors, se´ls encomana fer un llistat de 
totes les factures pendents. Per què no podíem encarregar als interventors fer un llistat 
dels deutes pendents de la Generalitat? Per què no podíem buscar aquest element de 
contrastació, aquest element de confrontació d’informacions? Això ens hagués 
tranquil·litzat a tots plegats i hagués fet transparent aquest procés, més transparent. 
Una certificació dels interventors municipals és fàcil d’obtenir i hagués evitat molts 
problemes, i jo no he acabat d’entendre com aquesta observació que vam fer arribar 
no van ser vostès capaços d’incloure-la en el Conveni. Ens hagués agradat. Una 
clàusula ben simple: el llistat de la Generalitat o el que els interventors puguin 
certificar. Hagués estat bé perquè també hagués estat una mostra de confiança 
respecte a la nostra administració local. Hagués enfortit l’administració local. 
 
Sobre el resultat. Jo havia analitzat el llistat, també com a alcalde, com poden 
imaginar. El llistat és incomprensible, el llistat no té massa lògica i posaré tres 
exemples. A no ser que el redactor del llistat vulgui crear un conflicte i un debat sobre 
el xató, no es pot entendre que Vilafranca tingui 2,9 milions d’euros i Vilanova i la 
Geltrú tingui un milió. No es pot entendre. Estem parlant de municipis de dimensions 
diferents i, en canvi, em sembla que hi ha una aposta per Vilafranca i una desaposta 
per Vilanova. No entenc massa bé per què, insisteixo. També li diré que el xató de 
veritat es fa a la fonda Europa de Granollers, ni a Vilanova ni a Vilafranca. En tot cas, 
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capitals de comarca: Mataró (120.000 habitants) 5.400.000 € de deute, allò, explicat 
pel propi Ajuntament (jo he vist papers de l’Ajuntament de Mataró on es parlava 
d’aquesta quantitat). Se li assignen 2,3 milions. Una altra capital de comarca: Vic 
(40.000 habitants), 5 milions d’euros. Difícil d’entendre, difícil de contrastar. Deixin-me 
anar un moment a Granollers, com no podia ser d’una altra manera. Jo també he 
mirat, en la meva posició, el llistat. Granollers, un milió d’euros. No discuteixo si és 
molt o és poc però, és clar, vaig als meus municipis veïns, les Franqueses del Vallès i 
Canovelles, municipis estimats però amb una mida bastant més reduïda des del punt 
de vista del nombre d’habitants que el meu. 1,6 milions i 1,4 milions respectivament. 
És possible explicar això a la ciutadania? És possible dir que aquí hi ha hagut equitat? 
Hi ha alguna explicació raonable? Hi ha alguna explicació que empari la justícia 
distributiva? Jo no la veig. També entenc que els amics d’ERC estiguin contents com 
un gínjol. Jo no i molts dels meus companys no estan contents com un gínjol. També 
he volgut intentar entrar a l’entrallat de com s’ha fet aquest llistat i ho he fet analitzant 
les factures reconegudes del meu Ajuntament (no podia fer-ho d’una altra manera) i 
deixin-me explicar-los una mica el que m’ha semblat entreveure. Miri, el deute que té 
la Generalitat amb el meu Ajuntament, que està al voltant dels 10 milions d’euros, té 
els següents epígrafs des del punt de vista de la seva posició en el punt de sortida dels 
compromisos de pagament: hi ha un pendent de pagament programat de 3,6 milions 
d’euros (aquests tenen data i estem pendents que en els propers dos o tres mesos, 
allò que diem, els confirmin. Alguns ho hem fet). Aquests no surten a la relació que 
avui posem perquè aquests es donen per pagats (no estan pagats, eh?, però es donen 
per pagats). 3,6 milions d’euros. Deutes reconeguts, els que es posen al llistat del meu 
municipi són d’un milió d’euros. A hores d’ara, perquè el temps ha passat, a 27 de 
febrer serien 2 milions d’euros els que ja tenen aquesta vocació de no reconeguts per 
la Generalitat, però hi ha una tercera categoria, que no sé com anomenar-la. Podrien 
ser deutes de la Generalitat “en el llimb”. Podria ser amb un estat, diguem-li, eteri. Hi 
ha 4 milions d’euros (que jo tinc acreditats com a alcalde de la meva ciutat) en temes 
com Pla de barris i en fons FEDER acreditats, enviats, justificats, gastats i pagats 
(perquè mirem que no quedi ningú al marge del cobrament). Nosaltres, l’Ajuntament de 
Granollers, ho tenim tot pagat. 4 milions d’euros que estan en un espai que diríem “en 
el llimb administratiu”. Hauríem de capbussar-nos en aquest llimb, eh?. Jo crec que 
també és l’hora, per tant, de reclamar que aflorin tots els deutes de la Generalitat amb 
els ajuntaments, tots, i no passa res, com no passa res publicant les factures pendents 
dels ajuntaments amb els proveïdors. Estem en un moment de necessària 
transparència i jo crec que tots estem d’acord amb això. Crec que tots estem d’acord. 
Vam aprovar una moció en aquest sentit fa escassament dos mesos. Volem totes les 
xifres, president, i jo crec que les volem tots i, per tant, busquem aquesta forma de 
contrast entre la informació municipal i la informació de la Generalitat. I no ens faci por, 
no ens faci por. Totes les xifres. Parlem de balances fiscals? Fantàstic. Parlem també, 
però, de deute real de la Generalitat amb els ajuntaments. No fa falta fer més jocs de 
mans. Volem xifres clares i contrastades. 
 
Davant de tot això, el nostre Grup ha formulat diverses peticions al president, de qui 
com sempre haig de destacar la seva voluntat de diàleg (li haig de reconèixer i li haig 
d’agrair, president), i vam demanar algunes coses. Primer, que quedés clara la 
garantia de devolució dels diners avançats per la Generalitat en el termini previst i que 
es fes una acció ferma a l’entorn d’aquest tema. Segona qüestió, garantia que no es 
malmeti la capacitat econòmica de la Diputació (òbviament, no es tracta de resoldre un 
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problema de vestir un sant despullant un altre). Cal enfortir o cal garantir la capacitat 
econòmica de la Diputació. Li hem demanat també al president que es garanteixi el 
manteniment dels programes de cooperació de la Diputació de Barcelona amb els 
ajuntaments. Tan essencial com fer front al deute és poder fer front a les nostres 
obligacions i als nostres reptes amb els ciutadans i les ciutadanes; per tant, aquest 
tema ens sembla essencial. També li hem reiterat el compromís de desplegar, hauríem 
sol·licitat el compromís de desplegar el pla de xoc que vàrem acordar en l’aprovació 
del Pressupost de 2012. Aquell pla que havia de parlar de promoció econòmica, que 
ha de parlar de promoció econòmica, que ha de parlar d’ajuts socials, que ha de parlar 
d’ajudar els ajuntaments en la seva despesa corrent i que ha, també, d’incloure unes 
inversions directes de la Diputació en carreteres. Aquests 60 i escaig milions d’euros 
que també vam acordar que, en el Pressupost de 2012, ens permetrien ajudar els 
ajuntaments amb aquest pla de xoc. Seguim demanant el pla de xoc i, a més a més, 
havíem demanat el compromís (que ja ha anunciat el diputat Rossinyol) de buscar 
fórmules de correcció del llistat d’aportacions de diners als municipis, aquest deute de 
la Generalitat que s’ha de cobrir. Per tant, aquests ajustos s’han de fer a partir del 
deute real que té la Generalitat amb els ajuntaments i a partir de la població, buscant 
realment un llistat que sigui comprensible.  
 
Hem rebut amb satisfacció la voluntat del president de trobar sortides als temes que li 
hem plantejat i per això votarem que sí. Votarem que sí perquè els ajuntaments tenim 
uns gravíssims problemes de tresoreria i, en aquests problemes de tresoreria, els 
deutes de la Generalitat hi tenen un paper determinant (en el meu municipi, 10 milions 
d’euros) i entenem que aquesta és una mesura, s’ha dit, que és la primera vegada que 
es fa i jo voldria que fos l’última. Creiem que és una mesura única i irrepetible, que ha 
de ser una mesura única i que no es pot repetir i que cal que cada administració es 
faci responsable dels seus compromisos, dels seus actes, de les seves competències. 
És un tema de lleialtat institucional i hem de reclamar-ho. Votarem que sí perquè, com 
deia abans, el president ha entès les nostres propostes i s’ha compromès a buscar 
mecanismes de solució als temes que hem proposat i votarem que sí perquè és un 
acord en què han participat activament les entitats municipalistes, l’FMC (jo vull agrair 
la feina del meu company, el Manel Bustos) i l’ACM i també vull recordar que no 
estaríem aquí sense l’extraordinària gestió econòmica feta en aquesta casa durant els 
darrers decennis. Avui, hi ha recursos per avançar als ajuntaments perquè s’ha 
gestionat aquesta casa de forma eficient, perquè el govern que ha presidit en els 
darrers anys l’avui vicepresident cinquè, el senyor Antoni Fogué, ha fet la feina que 
havia de fer i, en tot cas, acabaré dient que aquest tripartit tan denostat pel portaveu 
del PP ha fet més per l’educació i per la sanitat d’aquest país que qualsevol altre 
govern en la història d’aquest país. 
 
Per finalitzar amb el torn d’intervencions dels portaveus dels diferents grups polítics, la 
Presidència dona l’ús de la paraula al Sr. García Cañizares, portaveu del grup de 
Convergència i Unió, el qual manifesta que com deia el portaveu dels socialistes és 
bastant, diguem-ne, bastant suggestiu parlar després de les intervencions de tots els 
grups. Ara, la Diputació de Barcelona el que pretén amb aquest pla de finançament és 
injectar diners als ajuntaments; o sigui, que el que es planteja des d’un principi és un 
pla específic a banda de la resta de plans que farà la Diputació i que, evidentment, 
mantenim el que vam dir i com deia el diputat Rossinyol, en el moment de l’aprovació 
del Pressupost, el que preteníem i el que pretenen el Govern de la Diputació i el Grup 
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de CiU és posar diners en circulació i posar diners en circulació amb unes regles del 
joc que, quant al deute que la Generalitat reconeix, no les marca la Diputació. La 
Diputació el que pretén és que els ajuntaments tinguin liquiditat. Per què ens passa 
això? Per què hem d’arribar, en aquest punt i en aquest any 2012, a fer un pla concret 
de finançament dels ajuntaments que l’única cosa que té és que avancem els diners 
que l’Administració de la Generalitat deu, o part dels diners que l’Administració de la 
Generalitat deu als municipis.   
 
Això no és per casualitat. Això és perquè, els darrers anys, la Generalitat ha anat 
incrementant la despesa, ha creat un seguit de despeses en els municipis que, de fet, 
ha signat i fins i tot acordat despeses que els municipis han fet i després no ha pagat, 
però això no és el resultat del darrer any de govern de la Generalitat. Això és el 
resultat de molts anys de govern de la Generalitat que han provocat que la situació 
financera de la Generalitat sigui la que sigui i que s’hagin de fer restriccions i moltes 
vegades no s’arribi al pagament i a poder fer realitat les obligacions contretes. No 
estem parlant d’un deute de l’any 2011 i ni tan sols del 2010, és anterior el deute. Vol 
dir que no es només el Govern actual el que no ha pagat sinó que els deutes vénen 
d’altres governs i això crec que cal fer-ho palès perquè alguns grups, han intervingut 
en aquest sentit. El deute és de la Generalitat, no té color polític. És un deute de la 
Generalitat i el Govern de la Diputació el que està intentant és que els ajuntaments no 
ho passin tan malament. Aquesta és la voluntat i el criteri amb què hem treballat 
aquests dies. 
 
Podríem entrar i, fins i tot, fa uns mesos, en aquest mateix Plenari quan parlàvem dels 
deutes de la Generalitat amb els ajuntaments, recordava que quan un no ingressa 
diners no pot pagar. És evident que també va lligat no només als deutes que 
l’Administració autonòmica i, per tant, la Generalitat, va contreure sinó perquè, a més, 
l’Administració de l’Estat (perquè li va semblar d’aquesta manera) no va voler pagar 
l’any passat una quantitat molt concreta, que hem xifrat moltes vegades, de 759 
milions d’euros. Aquesta és la situació i aquesta és la situació que ocupa i preocupa al 
país. Nosaltres, com a Administració local, el que estem fent es intentar fer el que ens 
pertoca, és ocupar-nos i preocupar-nos dels municipis i els municipis s’han trobat amb 
què, durant els últims mesos, no han rebut els diners que tenien previstos perquè 
l’altre que els havia de pagar no els rebia tampoc i que, al final, els que sortien 
perjudicats eren el ciutadà i el petit empresari. La gran importància, diguem-ne, que té 
aquest Pla que avui portem a l’aprovació i aquest Conveni és el fet que posem diners 
en circulació, que és el que realment necessita el país i que és el que realment 
necessiten els nostres municipis i nosaltres, la Diputació de Barcelona, que el que 
evidentment tenim és vocació municipalista (només faltaria, som Administració local), 
el que pretenem és que aquest impasse, aquest mal moment que estan passant els 
municipis sigui menys dur, sabent que aquests diners la Generalitat els pagarà i 
sabent que aquests diners els pagarà la Diputació de Barcelona i els municipis 
n’hauran gaudit. 
 
No sé si havíem d’anar més de pressa o més a poc a poc. Nosaltres crèiem que és 
urgent. Algunes de les intervencions el que deien era que calia fer una exposició 
pública, que suposava més temps fins que els municipis poguessin utilitzar els diners; 
altres intervencions parlaven, doncs, que tots els ajuntaments fessin un informe dels 
interventors i que, per tant, a partir d’aquí, d’aquesta quantitat comencéssim a repartir. 
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De fet, hem valorat aquestes possibilitats, però la possibilitat d’injectar els diners 
immediatament i que això sigui el mes d’abril ha vençut la resta de possibilitats i és 
evident que nosaltres el que hem tractat de fer (i penso que ens hem sortit força bé) és 
agafar el deute reconegut de la Generalitat a tots els municipis. El que deia abans: els 
municipis no tenen color polític. No és veritat que hi hagi diferències per color polític; hi 
ha diferències perquè la Generalitat o els municipis en el seu moment van contreure 
un deute o, possiblement, els diferents departaments de la Generalitat no van fer 
arribar al Departament d’Economia i Finances la quantitat concreta que devien. 
Aquesta és la situació, però no és un problema de la Diputació de Barcelona, no és un 
problema del pla financer que hem posat damunt la taula, és un problema que ve 
d’aquest any, de l’anterior i de l’anterior perquè algú no ha traspassat. Per exemple, hi 
ha alguns PUOSC que no són sospitosos des d’aquest mandat que encara no estaven 
reconeguts i que és evident que, quan hem vist el llistat dels ajuntaments i els 
ajuntaments ens han parlat, ens hem adonat que era cert. Per això i el diputat 
Rossinyol ho deia en la seva intervenció, hem entès que caldrà fer un pla 
complementari d’aquest pla extraordinari i que aquest compromís el prenem i haurem 
de negociar com cobrarem aquest pla extraordinari, però quina voluntat tindrà el pla 
extraordinari que anunciava el diputat Rossinyol? La voluntat que els ajuntaments 
tinguin encara més diners per disposar, que aquesta és la voluntat i la importància 
d’aquesta aprovació i d’aquest Conveni. 
 
Jo, senyor Mayoral, afegeix, penso que en política sí que són importants les formes, 
però el que és important realment és el fons. Les formes, de vegades, ens perden, els 
fons són imprescindibles. Els ajuntaments i ho hem dit en moltes intervencions, en 
aquest Plenari, han semblat sempre les germanes pobres de l’Administració i 
possiblement sí que hem estat molt formals a l’hora de parlar de política local i han 
estat molt formals les administracions superiors a l’hora de parlar de política local i 
finançament, però el fons del fons del fons del fons, que és el que importa realment, és 
que els ajuntaments necessiten l’ajuda que la Diputació els presenta. Insisteixo, 
possiblement hauríem pogut fer-ho amb més tranquil·litat i anar passant més mesos 
però, escolti, al final tot plegat el que necessitem és que hi hagi liquiditat, que els 
empresaris petits (que són els del municipi) cobrin, que les llars d’infants cobrin la part 
que els correspon i que, al final doncs, comenci a córrer aquest diner que estava 
absolutament aturat. 
 
No m’allargaria més en la intervenció. Crec que aquest Pla el que té com a bo és 
estendre la liquiditat dels ajuntaments, que era l’important, provoca que hi hagi 
pagaments per part dels ajuntaments als proveïdors (que són els que en principi 
estaven aguantant aquest deute perquè, al final, el deute l’aguanta el proveïdor) i fa 
que hi hagi circulació de diners als nostres municipis, que penso que tots plegats (els 
alcaldes, les alcaldesses de la província) el que volen és que hi hagi despesa per part 
dels ciutadans perquè hi hagi moviment econòmic i això pensem que hauria de ser el 
que, a tots plegats (i suposo que ho hem dit durant els últims mesos), ens ocupa i ens 
preocupa perquè sigui possible sortir d’aquesta situació econòmica. Insisteixo que no 
hem provocat el Govern de la Diputació, que no ha provocat el Govern actual de la 
Generalitat de Catalunya i que, evidentment, tampoc no ha provocat el Govern actual 
de l’Estat espanyol. Per tant, les conseqüències d’una gestió concreta, a banda de la 
Diputació (que vostès recorden concretament i contínuament i ens sembla correcte 
que es recordi, i jo mateix quan no estava al Govern ho deia), però les conseqüències 
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d’una gestió ens han portat a cercar aquestes solucions urgents en aquest mandat per 
aquesta Diputació i, sobretot, per la situació i pel propi Govern de Catalunya.  
 
Dit això, evidentment el Grup de CiU votarà a favor perquè és part del Govern i perquè 
ha estat impulsada, justament des del Govern, aquesta proposta. Això no deixa i no 
voldria que quedés pendent, no deixa que la pretensió del Govern de la Diputació 
durant aquest mandat és gairebé triplicar la quantitat que s’havia donat als 
ajuntaments en els diferents programes d’altres mandats. Els hi recordo que, el 
mandat passat, hi va haver una aportació directa als ajuntaments, entre XBMQ i 
Catàleg, de 440 milions d’euros (aquesta és l’aportació directa que es va fer als 
ajuntaments) i que nosaltres, avui i en aquest primer pla econòmic d’ajuda als 
ajuntaments, ja estem posant damunt la taula prop de 170 milions d’euros i que els 
garantim que acabarem el mandat posant molts més d’aquests 440 milions d’euros 
malgrat que la situació econòmica i financera de la Diputació i del país és molt més 
complicada que altres anteriors.  
 
Per al·lusions, el Sr. Mayoral, contesta i manifesta que, nosaltres creiem que la 
presència dels interventors en aquest procediment no hagués dilatat aquesta història. 
Miri, hi ha un exemple: el Decret del Govern Rajoy a l’entorn de les factures dels 
proveïdors, 24 del 2; llistat dels interventors, 15 del 3. Per tant, això es pot fer molt 
ràpid. Voldria dir, simplement, que no preteníem dilatar res sinó que hi ha un 
mecanisme que pot ser ràpid intens i, en tot cas, miri, no m’ha acabat de quedar clar si 
la llista s’ha construït des de la Generalitat o des de la Diputació. Al final, no he acabat 
d’entendre com ha anat el procés. Res més.  
 
Per acabar el Sr. García Cañizares manifesta que la meva darrera intervenció, no era 
la meva voluntat fer aquesta comparativa perquè el llistat d’interventors després 
l’hauria de reconèixer la Generalitat de Catalunya i aquesta seria justament la 
problemàtica. Per tant, insisteixo, no vull intervenir ni entrar en debat. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Servei de Programació 
 
2.- Dictamen de data 8 de març de 2012. que proposa aprovar diverses 
modificacions de crèdit al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2012, i donar compte del corresponent informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
Vistes les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i augmentar la 
consignació per crèdits extraordinaris en l’estat de despeses del pressupost 2012. 
 
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de 
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del 
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de 
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal. 
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Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, 
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos 
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de 
pressupost. 
 
Vist 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 177.2 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, aprovat pel Reial decret 
1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Atès que la base 21a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar els crèdits extraordinaris és el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon al 
president sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 5/2012 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2012, que recull un crèdit extraordinari, per un import total de 
cent seixanta-vuit milions quatre-cents setanta-cinc mil euros (168.475.000) €, amb el 
detall que es recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots 
els efectes. 
 
Segon.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès 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, aprovat pel Reial 
decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
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Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Abans d’aixecar la sessió, el Sr. President vol fer constar, interpretant el sentit de tots 
els grups polítics, el condol al president de la Generalitat per la mort del seu pare. 
 
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 
les 11 hores i 40 minuts. 
 

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

 
El President      La Secretària General 
Salvador Esteve i Figueras    Petra Mahillo García 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 540565 al 540578. 
 
Barcelona,  18 d’abril de 2012 
 
 
 
 
 
 
La Secretària General 
Petra Mahillo García 
 
 
 
 


