
 

ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2013 
 

A la ciutat de Barcelona, el 21 de novembre de 2013, a les 12 hores i 10 minuts, es 
reuneix 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 Sr. Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del Vicepresident 
primer, Sr. Ferran Civil i Arnabat,  Vicepresidenta segona, Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
Vicepresident tercer, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart, Sr. Antoni 
Fogué i Moya, i amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació 
senyors/senyores: 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, Arnau Funes i Romero, Xavier 
García Albiol, Jesús Angel García Bragado, Joan Carles García i Cañizares, Ignasi 
Giménez i Renom, Mireia Hernández i Hernández, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i 
Munné, Josep Llobet Navarro, Manel Enric Llorca i Ibañez, Alex Mañas i Ballesté, 
Núria Marín i Martínez, Josep Monrás i Galindo, Immaculada Moraleda i Pérez, 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, 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. 
 

Actua de secretària la Sra. Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació. 
 

Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, Sr. José Luis Martínez-Alonso 
Camps, la Interventora General, Sra. Teresa Raurich Montasell. 
 

Ha excusat la seva absència els diputats i diputades Sra. Carme García i Lores, Sr. 
Josep Mayoral i Antigas, Sra. Maria Mercè Rius i Serra i Sr. Francesc Serrano i 
Villarroya. 
 

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 al debat de l’assumpte relacionat a l’Ordre del Dia. 
  

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Dictamen de data 8 de novembre de 2013, que proposa aprovar inicialment el 
Pressupost General de la Diputació de Barcelona, els seus annexos i les seves 
Bases d’execució per a l’exercici 2014. 
 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), complementària de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, desenvolupada quant al capítol I del títol VI, en 
matèria de pressupostos, pel RD 500/1990, de 20 d'abril, que reglamenta 
pressupostàriament el Text refós abans esmentat, determina a l'article 164 que les 
entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el qual 
s'integraran el pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms d'ella 
dependents, així com els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats 
mercantils, el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local. 



 

 

 
Del conjunt de les disposicions assenyalades que constitueixen el marc legal en matèria 
pressupostària de les corporacions locals, cal posar de manifest els particulars següents: 
 

El pressupost general ha estat format pel president i està integrat pel pressupost de la 
pròpia Corporació, el dels organismes autònoms: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, 
Fundació Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributària, i per les previsions de 
despeses i d’ingressos de la societat Xarxa Audiovisual Local S.L., 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 de Barcelona, 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  
de Barcelona en els termes que estableix l’article 169.3 del TRHL. 
  

Del pressupost general definitivament aprovat, es trametrà còpia a l'Administració de 
l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, simultàniament a la tramesa de l’anunci abans 
referit. 
 

El pressupost entrarà en vigor en l'exercici 2014, 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 2014. 
 

Cadascun dels pressupostos que s'integren en el pressupost general s’aprova sense 
dèficit inicial. 
 

L'estructura pressupostària aplicable és la que s'estableix a l'Ordre del Ministeri 
d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, i a la qual s'adapta el pressupost per programes. 
 

El pressupost general consolidat de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2014 
compleix el principi d'estabilitat i la regla de la despesa definits en els articles 3 i 12  de la 



 

 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,    
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. 
 

El pressupost de la Diputació inclou una dotació diferenciada amb caràcter de fons de 
contingència, com ve exigit per l’article 31 de l’esmentada Llei Orgànica 2/2012 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 

Les previsions del capítol 1 de l'estat de despeses del pressupost general de la 
Diputació de Barcelona han estat calculades d'acord amb allò previst al Projecte de 
Llei de Pressupostos Generals de L'Estat per a 2014, és a dir, sense increment de les 
retribucions respecte de les vigents a 31 de desembre de 2013. En el mateix sentit no 
s’han previst aportacions al pla de pensions. 
 

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. 
 

Vista la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, 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 2014, amb el contingut que resulta de l’Annex I 
que s’acompanya, que en termes consolidats puja fins a set-cents quaranta milions vuit-
cents noranta-quatre mil nou-cents (740.894.900) €, i en el qual s’integren els 
pressupostos que es detallen tot seguit: 
 
 PRESSUPOST EUR 
A) Corporació 690.000.000,00
B)  Organismes autònoms dependents de la Diputació 

que a continuació es relacionen: 
Institut del Teatre  
Organisme de Gestió Tributària 
Fundació Pública Casa de Caritat  
Patronat d’Apostes 

 
17.362.300,00
46.120.000,00

6.000,00
2.409.600,00

C) Els estats de previsió de despeses i d'ingressos de lla 
societat Xarxa Audiovisual Local S.L. (XAL) 

 
16.600.500,00

 

Segon.- APROVAR inicialment la classificació orgànica del pressupost General, 
integrada per 67 centres gestors, més quatre organismes autònoms i una societat  
pública mercantil, així com la classificació per àrees i polítiques de despesa, integrada per 



 

 

73 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 
organismes autònoms que en depenen, com queden recollides en l’Annex II que 
s’acompanya, així com les Instruccions sobre procediments de control de la Intervenció 
General de la Diputació Barcelona.  
 

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, així com les taules retributives 
consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de Barcelona, com 
resulta de l’Annex III adjunt. 
 

Cinquè.- APROVAR el Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts, 
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, sostenibilitat financera i de la regla de la despesa, 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.  
 

Setè.- EXPOSAR al públic el Pressupost General, prèvia la inserció del corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província Barcelona 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. 
 

La Presidència dóna l’ús de la paraula al Diputat President de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, Sr. Rossinyol, qui diu: Aquests pressupostos 
s’insereixen en una situació macroeconòmica, coneguda per tothom, en què potser 
una de les dades més importants i més colpidores és la taxa d’atur, que gira al voltant 
del 26%. I, per tant, aquesta és una d’aquelles dades que, a l’hora de confeccionar els 
pressupostos de les administracions públiques, és a on s’ha de posar el focus. Hi ha 
moltes dades sobre creixement que crec que no són molt rellevants, però que potser 
són importants de cara a explicar una mica què ha mogut i quines són les prioritats 
d’aquest Pressupost General de la Diputació de Barcelona. També és important una 
altra dada, que ve relacionada amb els ingressos (evidentment, totes les 
administracions podem gastar en virtut d’allò que podem obtenir) i es preveu que 
aquest any 2014 els ingressos, que, com vostès saben, vénen bàsicament per la 
cessió i la participació en els tributs de l’Estat, baixaran a la Diputació, com baixen a 



 

 

les altres corporacions locals. Concretament, un 5,18%. No tot són males notícies 
perquè aquesta baixada ve compensada, també, per la definitiva liquidació d’ingressos 
de l’Estat per a l’any 2012 i, a més a més, tenim també en compte que hem de restar 
els imports que hem d’anar tornant a l’Estat corresponents a les liquidacions definitives 
de 2008 i de 2009. També és rellevant, i això afecta la Diputació i totes les restants 
administracions locals, el marc jurídic on ens hem de moure, marc jurídic que, a part 
del necessari i imprescindible equilibri pressupostari, presenta una sèrie de limitacions 
en la variació de les despeses i això condiciona, evidentment, els ingressos del 2014. 
La realitat és que les corporacions locals tenen menys ingressos i més necessitats. I la 
Diputació de Barcelona, en aquesta mateixa situació però tenint en compte les 
competències que hem de portar a terme, es proposa garantir, amb aquests 
pressupostos, els serveis bàsics que presta als ajuntaments, i òbviament, als 
ciutadans. 
 
Quins són, en forma resumida, els criteris i quines són les premisses a l’hora 
d’elaborar aquests pressupostos? En primer lloc, fixar-nos en els serveis municipals, 
que van als més vulnerables i, amb aquests pressupostos, volem donar resposta a les 
seves necessitats. Òbviament, aquests pressupostos han de donar resposta, també, a 
la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i als plans complementaris, suport a l’economia 
i a la productivitat, que es plantegen en aquestes xifres. Aquest Pla Extraordinari, com 
vostès ja coneixen, ja que això ha passat per les corresponents Comissions 
Informatives, parla de 30 milions en aquests moments, dels quals 10 milions aniran a 
plans locals d’ocupació, 10 milions a patrimoni singular local i els restants 10 milions 
aniran a manteniment de camins locals. Als 10 milions dels plans locals d’ocupació, 
hem de sumar els 10 milions ja introduïts en el Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona de 2013. A més a més, amb aquests pressupostos també volem facilitar 
l’accés de les corporacions locals al crèdit i, per això, continuem amb les polítiques de 
Programa de Crèdit Local, Caixa de Crèdit i finançar els Consells Comarcals. Per tant, 
continuem les diferents polítiques pensant, també, a suplir aquesta manca de liquiditat 
de les corporacions locals. També hem de donar resposta a tots els compromisos 
corporatius, convenis, obligacions amb altres administracions d’acord amb la 
normativa vigent, etc. I, finalment, com no podia ser d’una altra manera, cal garantir 
l’equilibri econòmic i financer, obligació que tenim totes les administracions. 
 
Si baixem a dades més concretes, diem que el pressupost general consolidat, és a dir, 
el de la Diputació més el dels seus organismes autònoms és de 740,89 milions 
d’euros, els quals es distribueixen en 690 milions d’euros de la Diputació, 17,36 milions 
d’euros de l’Institut del Teatre, 2,41 milions d’euros del Patronat d’Apostes, 46,12 
milions d’euros de l’Organisme de Gestió Tributària, 6.000 euros de la Fundació 
Pública Casa de Caritat i 16,6 milions d’euros de la Xarxa Audiovisual Local, SL. El 
pressupost general consolidat presenta una disminució del 0,13% en relació amb el 
pressupost general consolidat anterior, 932.000 euros, i, per tant, podem dir que estem 
gestionant un pressupost similar. Si anem a analitzar els ingressos, veurem que 
aquests vénen, com vostès saben, de la participació en els ingressos de l’Estat i dels 
rendiments de determinats impostos com el Pla Complementari de Finançament. Si 
analitzem els ingressos corrents, els ingressos de capital i els financers, els primers 
representen el 93% dels ingressos totals; els segons, el 0,07%, i pel que fa als tercers, 
el Capítol VIII, actius financers, s’incrementa en 8,88 milions d’euros com a 
conseqüència dels retorns de préstecs d’operacions de tresoreria que s’han facilitat als 
consells comarcals en 2013. Pel que fa als passius financers, està previst que 
l’endeutament sigui de 27,35 milions d’euros, xifra precisament aparellada amb el 



 

 

retorn que farem de les despeses financeres, cosa que ens permet endeutar-nos 
aquest any. Com ja he comentat abans, els ingressos procedents de l’Estat són 
l’element bàsic i estaríem parlant d’un 92,1% dels ingressos de la Diputació; el Fons 
Complementari de Finançament aporta 425,8 milions d’euros, la participació en els 
tributs de l’Estat aporta 128 milions d’euros i la liquidació definitiva de la participació en 
els ingressos de l’Estat en 2012 aporta 30,5 milions d’euros, a part de la participació 
en les apostes de l’Estat, que representa 5,8 milions d’euros. Les previsions sobre 
recaptació tributària que ha fet el govern espanyol ha provocat que els lliuraments a 
compte per la participació en tributs estatals baixin, en 2014, aquest 5,18%, 30,3 
milions d’euros, que ja he comentat. Els ingressos corrents no procedents de la 
participació en tributs estatals representen 50,9 milions d’euros mentre que 
l’endeutament financer representa 27,35 milions d’euros, relacionats amb les 
amortitzacions que farem de l’endeutament i l’endeutament total se situarà en 262,29 
milions d’euros. 
 
Si ens centrem en les despeses, començaríem pel Capítol I, Personal, en ares de la 
rapidesa que ha demanat el President. Com a fets més rellevants, podríem tenir que 
es van amortitzar 58 places en relació amb el Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona de 2013 i, per tant i davant d’això, seria previsible una disminució del 
Capítol I, cosa que no ha estat així precisament perquè hi ha hagut una altra novetat, 
que és que s’hi integren les despeses del personal del Pla de Vigilància d’Incendis, 
abans imputades al Capítol IV, fet que, juntament amb determinades normatives de 
l’Estat en temes de seguretat social que incrementen les despeses d’aquest Capítol, fa 
que quedi pràcticament equilibrat. Pel que fa a les despeses corrents, aquestes 
ascendeixen a un total de 85,87 milions d’euros, un increment que és important tenir 
clar d’on ve. Aquest increment ve perquè en el Capítol II es computen diferents coses: 
gestió dels edificis corporatius, despeses municipalistes, com són el suport a 
l’autonomia personal i a la dependència, teleassistències, Servei d’Assistència 
Domiciliaria, arranjament d’habitatges per a la gent gran, suport a la difusió artística, 
mobilitat i transport públic, suport a les TIC, etc. En el Capítol II també es computen la  
gestió i el manteniment de la xarxa viària, la Xarxa Biblioteques Municipals, el Pla 
Vigilància d’Incendis,... Pel que fa als capítols IV i VII, la previsió és de tenir una 
despesa de 280,72 milions d’euros. La consignació del Capítol IV, transferències 
corrents, és de 165,20 milions d’euros i l’import més destacat és el total de les 
aportacions als ens locals, que suma un total de 107,72 milions d’euros; les 
aportacions a l’Institut del Teatre i a la Xarxa Audiovisual Local, SL, sumen 31 milions 
d’euros; i les transferències pel traspàs del Centres Assistencials Emili Mira i López, 
2,27 milions d’euros, derivats de l’execució del propi conveni. D’altra banda, el Capítol 
VII, transferències de capital, té una dotació de 115,52 milions d’euros. 
 
Pel que fa a la Xarxa de Govern Locals, que és un dels elements bàsics de les 
polítiques que la Diputació porta a terme, les dades bàsiques serien que té una 
consignació de 52,8 milions d’euros, és a dir un increment del 24,4%. A què es 
destinen, bàsicament? Al benestar social, al desenvolupament econòmic, a l’educació, 
a la igualtat i ciutadania. Benestar social, 12,50 milions d’euros; Desenvolupament 
Econòmic, 9,95 milions d’euros; Educació, 6,40 milions d’euros; Igualtat i Ciutadania, 
5,10 milions d’euros. Les meses de concertació tenen una consignació de 90,87 
milions d’euros. Qui els gestiona? Bàsicament l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge, 54,4%, i l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 11,83 milions d’euros. Pel 
que fa a la càrrega financera que té la corporació, derivada del deute viu, fa referència 
tant al pagament d’interessos Capítol III com a l’amortització del capital Capítol IX i 



 

 

ascendeix, en 2014 a 32,59 milions d’euros, interessos+capital, càrrega que suposa el 
5% dels ingressos corrents de la corporació. La disminució del deute i, per tant, la dels 
interessos que ha de pagar la corporació representa un estalvi de 6,8 milions d’euros.  
 
Finalment, en relació amb les inversions, Capítol VI, les partides més destacades, 
interessants i importants serien, per una banda, les destinades a reposició 
d’infraestructures i béns d’ús general, 23,46 milions d’euros, amb un increment del 
6,46% perquè els contractes d’exercicis anteriors s’han d’anar executant ara. La major 
part d’aquestes inversions són per millorar la Xarxa Local de Carreteres, per consignar 
les inversions derivades de convenis amb la Generalitat i per al manteniment de la 
Xarxa.  Per altra banda i també en el tema d’inversions, són rellevants els 14,11 
milions d’euros destinats a inversió nova i manteniment de recintes corporatius, Xarxa 
de Biblioteques Municipals i Xarxa de Parcs Naturals. Finalment, també tindríem les 
inversions en immaterial, molt més discretes, 3,90 milions d’euros. 
 
En definitiva, aquests pressupostos pretenen, per una banda, donar resposta a 
aquelles prioritats que he comentat al principi i, a més a més, donar resposta a la 
Xarxa de Governs Locals. Vostès saben sobradament que, al principi, quan no s’han 
fet encara les meses de concertació, es fan unes estimacions sobre què demanaran 
els ajuntaments i aquestes estimacions són les que es reflecteixen en els 
pressupostos, Un cop s’han fet les meses de concertació, els ajuntaments exposen 
llurs prioritats i aquests pressupostos, els de 2014, recullen ja de manera precisa 
aquestes necessitats manifestades pels ajuntaments. Aquí es poden veure alguns 
canvis de magnituds, com per exemple entre despesa corrent i despesa de capital. Hi 
ha algunes partides que obeeixen únicament a aquelles despeses que, en un moment 
determinat, s’havien pressupostat, tenint en compte el que havia passat en anteriors 
anys, i com a despesa corrent s’han anat derivant cap a transferències després que 
els ajuntaments han negociat amb la Xarxa de Governs Locals, a partir de les seves 
necessitats i prioritats. I aquestes són les característiques bàsiques del Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona. A partir d’aquí, crec que, tenint en compte la 
naturalesa bàsica de la Diputació, es a dir, donar suport als municipis, ja sigui amb 
serveis, efectiu o en temes de liquiditat, és important traslladar al conjunt 
d’ajuntaments la idea que realment són uns pressupostos que serveixen i van 
destinats a ells. I això es fa, evidentment, amb el vot favorable. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella, i diu: Entenem que els pressupostos de la Diputació 
de Barcelona d’enguany no contemplen canvis significatius en relació amb els vigents. 
El pressupost consolidat d’ingressos disminueix aproximadament en un milió d’euros, 
un -0,13%, i queda en poc més de 740 milions d’euros. Igualment, els ingressos sense 
consolidar es continuen bellugant al voltant dels 690 milions d’euros, un discret -
0,01%, 100.000 euros. El pes de l’estimació de la cessió i participació en els tributs 
estatals continua sent, lògicament, la partida vertebradora de tot el Pressupost General 
de la Diputació de Barcelona i, per tant, amb la visió senzilla per un costat i la visió 
macroeconòmica per l’altra, aquests pressupostos tenen, com he dit al principi, una 
certa línia de continuïtat en llurs valors econòmics. 
 
En el capítol de despeses, ens crida l’atenció l’increment del 7,81% en despesa 
corrent de béns i serveis ja que no ens sembla que aquest Capítol hagi de tenir aquest 
destacat increment encara que, per primera vegada, s’inclogui el lloguer de vehicles 
per al Pla de Vigilància d’Incendis. Sota el nostre punt de vista, és també rellevant la 



 

 

partida de manteniment, conservació i reparacions, 23,29 milions d’euros, increment 
del 2,13%. Ens és difícil esbrinar, en aquest àmbit, on s’ha fixat la frontera entre les 
operacions de manteniment de carreteres, Capítol II, i les inversions directes, Capítol 
VI, i podríem dir que tots els presents sabem diferenciar entre què va al Capítol II i què 
va al Capítol VI, però el cert és que les xifres no ens acaben d’encaixar i trobem que hi 
ha alguns conceptes que podrien canviar de Capítol sense entrar en contradiccions. 
En  tot cas i per acabar amb el Capítol II, trobem d’alt interès les partides destinades a 
teleassistència, i més, després de la deserció de l’Estat en aquest important servei, i a 
l’arranjament d’habitatges per a gent gran, tot i que sigui amb una quantitat molt 
discreta, perquè considerem això com a peces importants i ajuts complementaris als 
serveis socials. 
 
Sobre les transferències corrents, hi ha una disminució d’un 13,07% que, d’entrada, 
crida molt l’atenció però entenem que, si es valora conjuntament amb el capítol de 
transferències de capital, increment del 37,58%, tenim una quantitat adequada, tot i 
que mai no és suficient, per donar suport als municipis, majoritàriament destinada a la 
Xarxa de Governs Locals, increment del 6,24%. També volem fer una menció especial 
al Programa Complementari de Suport a l’Economia Productiva, amb el qual estem 
d’acord, ja que entenem que l’economia productiva passa, de manera essencial, per la 
formació, l’emprenedoria, el suport a les PIME i, en definitiva, per la creació 
d’ocupació. I que és això, la creació d’ocupació, amb els plans d’ocupació i 
l’enfortiment de les empreses, el que conjuntament amb els programes socials permet 
que hi hagi cohesió social. Dintre dels programes socials trobem, també, com a 
destacat el fet d’enfortir les polítiques d’habitatge en els pressupostos que es 
presenten i voten avui. 
 
Al final, després de tota l’anàlisi que hem fet dels pressupostos i de molts dels 
programes que es desenvolupen aquí, sovint ens preguntem com això va a parar a 
l’enfortiment de la cohesió social. Crec que aquest és el desig volgut i necessari per 
part de tots els que tenim la sort de ser regidors i regidores dels nostres municipis 
respectius i que, justament, enfortir les relacions humanes en els municipis entre els 
seus habitants, sigui quina sigui la procedència territorial, és motiu per valorar els 
programes d’una manera o altra, Nosaltres donem molta importància al fet que no hi 
hagi gent exclosa, ja sigui per qüestions econòmiques, religioses, ideològiques o de 
procedència, i, en aquest sentit, creiem que paga la pena seguir mantenint i tenir en 
compte la importància dels programes d’immigració, especialment en alguns municipis 
que tenen una problemàtica diferent en aquest àmbit. 
 
Voldríem també destacar, per positiu, l’increment de transferències a la Xarxa de 
Parcs Naturals i a la Xarxa de Biblioteques Municipals, especialment, la compra d’un 
nou bibliobús que, des del nostre punt de vista, no sols permet donar a conèixer i 
expandir la cultura sinó també contribueix a l’equilibri territorial. En l’àmbit de la cultura 
i en sentit ampli, ens felicitem per les partides destinades a celebrar el Centenari de la 
Mancomunitat de Catalunya, la qual va fer, entenem, un paper pioner en l’intent de 
concentrar i enfortir les administracions pròpies de Catalunya i, per tant, ens sembla 
necessària aquesta celebració. I ens semblen també molt interessants, alhora, les 
línies d’actuació encaminades a protegir el patrimoni històric i cultural. D’altra banda, 
lamentem la significativa disminució del pressupost de les Drassanes Reials i el Museu 
Marítim de Barcelona, el qual encara ara, a més, no té aclarida la seva destinació 
programàtica. Creiem que caldria destinar-ne una part important a destacar la 
importància que el Casal de Barcelona va tenir, durant segles, en l’expansió naval i les 



 

 

activitats comercials de la Mediterrània i això encara no s’ha concretat a hores d’ara. 
També creiem que el magnífic edifici de les Drassanes Reials, on està el Museu 
Marítim i s’ha fet una molt costosa i molt necessària rehabilitació, ha de tenir un enllaç 
amb el territori, com hauria de ser habitual en els museus. I creiem que, en aquest cas, 
està més que clar que hauria de tenir unes clares referències al moment en què es 
construeixen les drassanes, al motiu pel qual es construeixen i a la forta influència del 
Casal de Barcelona sobre el conjunt de la Mediterrània. 
 
D’altra banda, trobem encertada la continuïtat de la col·laboració i el lideratge de la 
Diputació de Barcelona, conjuntament amb les altres diputacions catalanes, per tal 
d’impulsar i gestionar els productes, les activitats i els serveis en matèria d’estratègia 
europea i buscar fons europeus per als municipis. Ens sembla que és una decisió 
estratègica d’interès que es continuï fent lobby de diputacions per obtenir el màxim 
possible de diners procedents de la Unió Europea i, per tant, creiem que és un 
programa que continua donant bons fruits. 
 
En definitiva, creiem que la Diputació de Barcelona fa, en aquests pressupostos, allò 
que és la seva funció, centrar-se a donar suport als ajuntaments, que lògicament té 
diferents formes i tipologies segons els territoris i llur composició socioeconòmica i 
que, en aquest sentit, cal trobar un denominador comú de suport de la Diputació als 
municipis per garantir els serveis bàsics i col·laborar amb els municipis en llur 
finançament. Compartim les finalitats del Pla Complementari d’Urgència Social i del 
Programa Complementari de Suport a l’Economia Productiva però, alhora, creiem 
també que la Diputació ha de poder treballar amb prou especificitat com per arribar a 
les necessitats singulars que tenen alguns municipis. M’han semblat oportunes les 
previsions que feia el diputat de la majoria quan deia que aquest és un terreny on 
volen continuar treballant ja que, en definitiva, ja sigui per qüestions 
socioeconòmiques, culturals o de procedència territorial al·lòctona dels seus habitants, 
el que tots busquem és una cohesió social que doni impuls a la capacitat d’actuació 
dels nostres municipis. És molt difícil que un municipi pugui sortir-se’n si té problemes 
de cohesió, la seva població està dividida i no troba la manera amb la qual els seus 
habitants, a part de treballar pels seus legítims interessos, vulguin contribuir als 
interessos comuns. Això fa que els municipis se’n surtin i, en aquest sentit, defensem 
que hi hagi programes que tinguin la capacitat d’incloure-hi tots els seus habitants. 
Pels motius que he mencionat al llarg de la meva intervenció, votarem a favor dels 
pressupostos. 
 
Tot seguit intervé el Diputat del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Cayuela, qui diu: Conscient de la importància dels 
pressupostos de la Diputació per als ajuntaments i la ciutadania, el nostre Grup vol fer 
dues consideracions i una reflexió al respecte. 
 
La primera consideració, i ho diem a desgrat, és que no ha existit voluntat de construir 
consensos per part del Govern i lamentem que hagi estat així perquè el nostre Grup fa 
oposició, però constructiva. En els darrers dos anys, hem exercit una actitud que 
entenem que ha estat responsable, activa i propositiva i, en tots els debats 
transcendentals de la Diputació, Pressupost General de la Diputació de Barcelona o la 
Xarxa Audiovisual Local, SL, hem fet propostes molt clares i molt nítides perquè 
quedés clar quin era el nostre posicionament, quines eren les nostres propostes i què 
era el que posàvem a la taula com a marc de negociació que oferíem al Govern. 
Entenem que la resposta del Govern no ha estat en el mateix to perquè, per exemple, 



 

 

se’ns ha facilitat el Pressupost General de la Diputació de Barcelona deu dies abans 
de l’aprovació aquí i, per tant, entenem o interpretem que la voluntat del Govern era no 
compartir-lo amb nosaltres sinó demanar-nos un assentiment acrític. I no volem, en 
aquest sentit, entrar en aquesta negociació o aquest joc, per dir-ho d’alguna manera.
  
L’any passat, en el debat del Pressupost General de la Diputació de Barcelona, vam 
implicitar l’abstenció en l’aprovació, després de plantejar un document al Govern, on hi 
havia propostes que enteníem assumibles per part del Govern perquè, en la nostra 
modesta opinió, milloraven la proposta existent i eren bones per al municipalisme i per 
a la ciutadania dels nostres municipis. Aquest any 2013, aquestes propostes han 
quedat en un calaix en general, amb algunes excepcions, de les quals ens alegrem 
perquè també volem destacar la part positiva, i trobem a faltar que els i les 
responsables d’algunes àrees es dirigissin a nosaltres per fer-nos propostes, com vam 
plantejar en el debat pressupostari. 
 
La segona consideració que volem fer és posar sobre la taula què hem proposat al 
Govern, perquè volem deixar clar que estem d’acord amb bona part del Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona, com no podia ser d’una altra manera. El 
Pressupost de la corporació té un recorregut, des de fa anys, en bona part dialogat 
amb els ajuntaments i, per tant, el compartim en bona part, però també creiem que es 
pot millorar. En la nostra modesta opinió, perquè no som perfectes ni ho pretenem ser. 
I hem fet arribar al Govern una proposta que millorava, creiem, el que hi havia sobre la 
taula i en aquesta proposta, dic molt ràpidament i sintèticament atenent el que ha dit el 
President sobre les intervencions, hi ha uns eixos molts bàsics que no diem per primer 
cop en aquest Plenari. El primer és que, tenint en compte tots els atacs que hi ha 
contra el municipalisme, les administracions públiques, la qualitat dels serveis i els 
treballadors i les treballadores que els desenvolupen, seguim instant el Govern de la 
Diputació per seguir mantenint els actuals drets dels treballadors i les treballadores de 
la casa i estem segurs que continuarà en aquesta línia. Aquesta és la primera proposta 
que hem fet arribar al Govern. El segon element, que vam posar sobre la taula amb 
una moció en el Plenari de juny, si no recordo malament, era que els treballadors i les 
treballadores de l’Organisme de Gestió Tributària i d’altres organismes autònoms 
s’integrin definitivament, en aquesta mateixa legislatura, en la resta de la Diputació 
quant a drets i condicions laborals. Seguim insistint. I dins d’aquesta proposta que hem 
fet arribar al Govern, hem posat diversos elements que creiem que tenen una situació 
un tant delicada en el Pressupost General de la Diputació de Barcelona i que posem 
com a propostes sobre la taula. Quins són? Prioritzar la promoció i l’atenció a les 
persones en alguns elements com són donar cobertura a les escoles bressol, a les 
escoles de música, a temes d’arts, dansa, etc. Altres elements són el suport a 
l’escolarització, l’educació en el lleure, la dinamització comunitària, resolució de 
conflictes, els programes de suport a les polítiques de lectura pública, biblioteques, el 
programa d’arts visuals -ens preocupa la reducció que ha tingut aquest programa-, les 
beques de menjador i treballar per l’autosuficiència energètica sostenible dels 
ajuntaments, el suport de la Diputació a la gestió dels recursos energètics dels 
ajuntaments; i continuar aprofundint, per descomptat, en el programa d’intervenció en 
desnonaments, que va ser una de les nostres propostes per als pressupostos de 2012 
però que, queda clar, hi ha encara molt recorregut a fer en el conjunt dels municipis. 
 
Tot això era, sintèticament, la nostra proposta conjuntament amb les línies de foment 
de l’ocupació, sobre les quals se’ns ha dit que el Govern continuarà el que és l’eix dels 
plans d’ocupació, amb la qual cosa estem d’acord. Ho havíem proposat i estic segur 



 

 

que els altres grups, també, hi aposten; però també havíem demanat complementar-lo, 
en 2014, amb una línia d’ajuts i subvencions als ajuntaments per poder fer foment de 
l’ocupació amb noves contractacions en el comerç local per part dels autònoms i les 
microempreses. Entenem que això era bàsic en el paquet de millores que nosaltres 
proposem en el Pressupost General de la Diputació de Barcelona i ho quantificàvem 
en un nou programa de 10-12 milions d’euros. I perquè no diguin que fem propostes 
sense cap sosteniment econòmic, hem plantejat al Govern que aquests nous 
programes es fessin amb decisió política: incrementar l’endeutament de la Diputació, 
perquè és potser ara l’administració pública que té menys endeutament i, per tant, té 
molt recorregut en aquest sentit. S’ha destacat, per part de la ponència del Govern, 
que hi ha un increment de les transferències de capital, les quals estan finançades, en 
bona part, amb el pressupost ordinari de la Diputació i el que proposem és que 
aquesta quantificació que hem fet, 10-12 milions d’euros, es treguin de les 
transferències de capital, les quals es podrien finançar amb un nou endeutament per 
deixar aquest marge de 10-12 milions d’euros en el pressupost ordinari de la Diputació 
per a la nostra proposta, la qual no era només propositiva sinó acompanyada, a més, 
per un sosteniment econòmic de les finances de la Diputació. 
 
Per què ho hem fet? Perquè, clar, si mirem el Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona que se’ns posa sobre la taula, el pressupost per al programa de suport als 
serveis socials municipals es redueix un 24% i queda clar que s’ha de complementar; 
perquè el programa d’actuació en el patrimoni arquitectònic es redueix en un 25% i 
això no és bo per als municipis; perquè el programa de dinamització de l’esport als 
municipis es redueix en un 25% i, per tant, cal posar-hi més recursos; perquè el 
programa d’assistència integral al govern local es redueix en un 10%, i perquè el 
programa de suport al finançament i a la solvència econòmica es redueix en un 40%. 
Són exemples d’importants programes de la Diputació que necessiten més dotació 
pressupostària i, sobretot, més prioritat política. 
 
Aquesta era la segona consideració i, per tant, passo a la reflexió final, que és una 
doble reflexió i amb això acabaria. En primer lloc, creiem que no podem donar per 
bona la decisió política duta a terme pel Govern, ja en aquest 2013, de fer de la 
Diputació de Barcelona una administració supletòria i, fins i tot, finançadora, de la 
Generalitat; decisió política que creiem accentuada en el Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona per a 2014. Això per una banda. S’accentua i es pot posar un 
exemple: el programa de col·laboració corporativa amb la Generalitat s’incrementa en 
un 67%, element que ens pot confirmar que hi ha una aposta en aquest sentit per part 
del Govern de la Diputació. I no podem donar per bona aquesta decisió política perquè 
no podem oblidar que la Diputació gestiona recursos dels ajuntaments i que ho ha de 
fer basant-se en criteris de racionalitat, equitat i eficiència, no pas sota la premissa de 
suplir els incompliments de la Generalitat envers els ajuntaments; és a dir, envers la 
ciutadania. En segon lloc, vam votar a favor en 2012 i vam dir que el Govern no s’ho 
prengués com un xec en blanc sinó com una mà estesa, que entengués que estem 
aquí disposats a escoltar propostes i disposats i amb ganes de fer-hi propostes. En 
2013, ens vam abstenir i vam dir al Govern que si ens venia a buscar durant l’any, en 
les diferents modificacions pressupostàries, sobretot les de major calat polític i més 
incidència en els municipis, també ens hi podria trobar. No ha estat així i ho lamentem, 
però és aquesta la lectura que fem de 2013: no hi ha hagut voluntat, per part del 
Govern, de canviar el nostre vot de l’abstenció al vot favorable. No l’hem trobat tampoc 
en la negociació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona 2014 però, no 
obstant això, seguirem insistint al Govern que volem fer propostes i volem escoltar les 



 

 

seves. I no descartem que, si posen sobre la taula, en els inicis de 2014, propostes 
que millorin el Pressupost en el sentit que hem proposat o propostes en un altre sentit 
que creiem que siguin bones per als municipis, hi donarem suport però el que no 
podem acceptar, i si ho fan altres grups és legítim i lògicament no ho criticarem, és que 
el Govern ens digui: Voteu a favor del Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona ara i ja negociarem després. Entenem que s’ha de negociar abans 
d’aprovar el Pressupost i votarem a favor si s’arriba a acords i, si no, ens abstindrem 
perquè no hi votarem, en cap cas, en contra, perque estem d’acord amb bona part 
d’ell, i no hi votarem tampoc en contra perquè mai no anirem en contra dels municipis. 
I vull recordar al diputat ponent, sobretot, per la seva expressió final, que amb 
l’abstenció també es facilita l’aprovació del Pressupost. Hi ha molta trifulca als 
ajuntaments per l’aprovació dels pressupostos però no a la Diputació. Per què? 
Perquè entenem que estem tots al servei dels municipis i nosaltres, també, i sent 
crítics amb la forma de negociació del Govern ens abstindrem per facilitar l’aprovació 
del Pressupost General de la Diputació de Barcelona 2014.  
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, qui diu: 
Votaremos a favor de estos presupuestos que, al final, son realidad gracias a las 
transferencias del Estado, quien cumple con sus obligaciones mientras otras 
administraciones son morosas con esta Diputación. Por aquí quería comenzar. 
 
Votaremos a favor porque, al final, son unos presupuestos de continuidad con las 
líneas de actuación que se marcaron al inicio del mandato, líneas de las que fue 
partícipe el PP y que, básicamente no han cambiado nada en lo sustancial. Hemos 
repasado las áreas en las cuales habíamos estado gobernando y vemos que la 
continuidad es evidente, pero intuimos que habrá un cambio en las líneas de actuación 
de Cultura. Estaremos vigilantes ahí porque puede que ese cambio no nos guste. No 
hay en cambios en lo sustancial. Otra cosa es cómo ustedes lo ejecuten e iremos 
viendo su evolución sobre la marcha y, eso sí, remitiéndome al principio, les pedimos 
más contundencia en el tema de la deuda de la Generalitat con la Diputación porque, 
al final, no podemos ser el banco de crédito de la Generalitat y, si recuperamos ese 
dinero, los ayuntamientos tendrán muchos más recursos para poder realizar sus 
proyectos, los cuales van a revertir en la calidad de vida de la ciudadanía. 
 
También votaremos a favor porque entendemos que la situación política requiere de 
sosiego y tranquilidad. No nos podemos permitir, en esta Diputación, estériles 
encontronazos que, al final, no van en la buena dirección y revierten, negativamente, 
en la convivencia política y porque, al final, los beneficiarios son los ayuntamientos, 
donde todos los colores políticos están gobernando y representan a sus ciudadanos. 
Eso sí, con la coletilla final: el Estado paga y la Generalitat de Catalunya es morosa 
con esta Diputación. 
 
Tot seguit intervé el Diputat del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Progrés Municipal, Sr. Roig, qui diu: Intentaré seguir les seves paraules i faré la 
meva intervenció tan breu com sigui possible, però deixi’m excusar, abans de 
començar, l’absència del President del nostre Grup, senyor Mayoral, que està fora de 
Barcelona per compromisos del seu municipi. En el Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona que avui portem, evidentment es reflecteix la voluntat política 
d’aquesta institució, però em sembla que tots estarem d’acord amb el fet que, quan 
parlem dels ajuntaments, ells són un dels pilars bàsics, també, per a la construcció del 
nostre país, ja que cada dia estem vivint i patint el fet que són a on s’adrecen els 



 

 

ciutadans per demanar, moltes vegades, exigir, serveis i prestacions. Sobretot aquests 
col·lectius menys afavorits o que estan patint aquesta feixuga crisi econòmica que 
estem vivint. Per la qual cosa els diré que els ajuntaments són la primera línia on s’ha 
de lliurar aquesta guerra contra aquestes situacions econòmiques que estem patint i, 
per això, des del nostre Grup entenem i pensem que ara, més que mai, és quan es fan 
més necessaris l’ajut i la concertació política entre la Diputació de Barcelona i els ens 
locals, és a dir, els ajuntaments. El que sí tenim clar és que només podem sortir 
d’aquesta crisi si els ajuntaments són capaços d’aguantar-la. Dit d’una altra manera: o 
sortim de la crisi tots junts o difícilment ens en sortirem. 
 
Bé, entenem que aquest Pressupost General de la Diputació de Barcelona ha de 
donar resposta a aquesta situació que els ajuntaments estan patint i, lògicament, com 
no pot ser d’altra manera, a les pròpies necessitats d’aquesta corporació per poder 
donar resposta als seus compromisos i les seves competències i delegacions. Per la 
qual cosa aquest Pressupost que se’ns presenta ha de tenir tres punts bàsics per a 
nosaltres. En primer lloc, aquesta situació de feblesa econòmica que té el conjunt dels 
nostres ajuntaments, una feblesa que és conseqüència evident d’aquesta crisi 
econòmica que arrosseguem des de fa anys i que serà, en 2014 i segons les 
radiografies, semblant o pitjor que en aquest 2013. També ve marcada per una 
reducció en les aportacions compromeses per part del Govern de la Generalitat, la 
qual es continuarà mantenint, tot hi apunta, i que fa que molts ajuntaments tinguin 
problemes en aquest moment, però que no els tindrien si les aportacions es fessin 
efectives en temps i forma. Al nostre entendre, aquesta és una qüestió important ja 
que, mentre el deute de la Generalitat continuï sense pagar-se, estaran en joc, en 
alguns casos diria que en seriós perill, serveis essencials que, des dels ajuntaments, 
s’estan dedicant a la ciutadania i, més especialment, a les franges més necessitades, 
que estan patint més la crisi econòmica. I en molts casos estem fent la suplència 
d’altres administracions i retirant recursos als propis ajuntaments que anirien per una 
altra via. Estem en un moment complicat perquè és evident que aquesta crisi no sols 
no redueix les necessitats del món local sinó que les accentua. No entraré a fer la llista 
de qüestions: assistència social, dependència, ocupació, etc. I el tercer i darrer punt 
que els hi volia plantejar és que aquest Pressupost és el darrer que s’executarà 
íntegrament en aquesta legislatura, per la qual cosa entenem que també ha de 
preveure les necessitats del món local de finals de mandat, les quals són tan diverses 
com la realitat dels nostres municipis i que hem d’afrontar amb les màximes garanties 
possibles des d’aquesta Diputació. I per fer-ho, considerem absolutament necessari, 
des del nostre Grup, tornar a fer un esforç complementari i extraordinari des d’aquesta 
Diputació, esforç que ha d’anar dirigit a garantir la màxima liquiditat dels nostres 
ajuntaments, per una banda i, de l’altra, a ser capaços de continuar donant suport a 
aquelles possibles polítiques d’ocupació i d’ajut a les persones i, també, a finalitzar 
aquelles inversions compromeses pels municipis en algun moment determinat i que 
necessitin un darrer impuls, ja sigui per l’increment de pressupost o per no haver-hi 
arribat el Pla, anunciat però no executat, en el seu moment. 
 
Evidentment, per totes aquestes raons el nostre Grup ha formulat al Govern de la 
Diputació algunes propostes i en faré un recull ràpid, senyor President. Hem postat 
sobre la taula la necessitat de generar un programa extraordinari, quantificat per 
nosaltres en 50 milions d’euros, que contempli uns fons destinats als ajuntaments, 
partint de criteris objectius, com la població, i amb un mínim per a tots ells. I proposem 
que aquests recursos extres vagin destinats a cobrir les diferents necessitats que 
tenen ara els ajuntaments, inversions o despeses ordinàries, ja sigui per tirar endavant 



 

 

un Pla d’Ocupació o per reforçar el teixit econòmic creant ocupació. Si bé entenem que 
puguin anar a diferents llocs, demanem que siguin, al final, els propis ajuntaments qui, 
des de la seva autonomia municipal, decideixin el destí d’aquestes quantitats que els 
puguin pertocar, inversions o despeses ordinàries i, per això, proposem que aquest 
programa es concreti al llarg del primer trimestre de 2014, de tal manera que tots els 
ajuntaments puguin disposar d’aquests recursos ja en el segon trimestre de 2014. I si 
hi afegíssim, a més a més, tots els programes inclosos fruit de la negociació de 
l’anterior Pressupost General de la Diputació de Barcelona, i que ja han estat citats: 10 
milions d’euros per arranjar camins, 10 milions d’euros per a edificis singulars, partides 
destinades a donar suport a les llars d’infants, foment de l’ocupació, es podria fer un 
programa extraordinari d’ajuts importants als ajuntaments que serviria per donar 
resposta als moments complicats que vivim. Una segona qüestió que hem posat sobre 
la taula és cercar fórmules necessàries i imaginatives per ajudar aquells ajuntaments 
que no puguin accedir, per diversos motius, a algun dels programes de crèdit que 
tenim. Unes ajudes que caldrà vehicular, de manera concertada, amb cadascun dels 
ajuntaments que les demanin i es podria veure com s’abasteixen. Una altra qüestió 
que hem posat sobre la taula era garantir i mobilitzar, durant el primer trimestre de 
2014, les quantitats econòmiques corresponents al programa Xarxa de Governs Locals 
de l’anterior mandat i que no van executar-se perquè no es van tirar endavant o va ser 
impossible justificar-les. I, en aquest sentit el que proposem i demanem és que 
aquestes quantitats s’incorporin als ajuntaments en forma d’un ajut extraordinari a 
l’actual programa de Xarxa, prèvia sol·licitud raonada dels ajuntaments i prèvia 
necessitat de tirar-lo endavant. I finalment, per tal de poder-los incorporar abans de 
l’aprovació definitiva del Pressupost General de la Diputació de Barcelona, demanem 
al Govern, perquè són temes que no s’han tancat, intentar, d’aquí a l’aprovació 
definitiva, continuar parlant de temes on hi ha discrepàncies i afecten temes 
d’aportacions que aquesta corporació ha de fer a entitats i col·lectius del nostre país. 
Per tant, demanaria fer un darrer esforç en el procés que hem fet amb el Govern, per 
tancar aquests temes abans de donar definitivament per tancat el Pressupost. I, poca 
cosa més. Com he dit, els ajuntaments continuen necessitant, en aquests moments 
complicats, el màxim suport d’aquesta corporació i, per aquests motius que he 
exposat, considerem que és necessari que aquests programes que he descrit es 
concretin al llarg del primer trimestre de 2014 i es puguin resoldre i disposar al llarg del 
segon trimestre de 2014 per una qüestió molt clara: perquè l’èxit d’aquestes propostes 
també depèn de la rapidesa amb la qual puguem posar tots aquests recursos a 
disposició dels ajuntaments, els quals ja estan encarant l’últim tram d’aquest mandat i, 
per tant, necessiten tenir clares i planificar les actuacions més prioritàries. Diem això 
perquè ens podem trobar, com ha passat altres cops en aquest darrer exercici, que, 
després d’arribar a acords en programes d’actuacions en qüestions molt concretes i de 
donar el nostre suport al Pressupost, aquest s’acaba executant en l’últim moment, 
cosa que perjudica, al nostre entendre, les dinàmiques i necessitats d’algun dels 
nostres ajuntaments però, en aquesta situació de final de mandat, no podem anar a 
finals de 2014 quan restin tres mesos per acabar els mandats reals. Acabo com he 
començat fent un reconeixement a la tasca que estan fent molts ajuntaments per 
mantenir uns serveis que són essencials i bàsics per a la gent del nostre país, sobretot 
aquells destinats a la gent que està patint la crisi econòmica que ens ha tocat viure. 
Els nostres ajuntaments són, em sembla que tots ho tenim clar, una peça fonamental 
sense els quals no podríem sortir airosos d’aquesta crisi econòmica, per la qual cosa 
apostem per un Pressupost General de la Diputació de Barcelona, amb aquest Pla 
Extraordinari, més municipalista que mai. Per tot això i per aquest principi d’acord, a 



 

 

l’espera de poder tancar el que plantejava, el nostre Grup votarà a favor d’aquest 
Pressupost. 
 
De nou intervé el Sr. Rossinyol i diu: En primer lloc, agrair la disponibilitat i el to de 
tots els grups. La veritat és que penso que reforça la idea del que ha de ser la 
Diputació de Barcelona: una administració de segon nivell que el que ha de fer és, 
bàsicament, i és el que fem, donar suport als ajuntaments en tot allò que pugui en 
l’exercici de les seves competències. 
 
Estic absolutament d’acord, senyor Portabella, amb el que ha manifestat vostè. És 
imprescindible buscar mecanismes. Un és el pressupostari, però després hi ha les 
polítiques de despesa per enfortir les relacions humanes i garantir la cohesió social. És 
el punt potser més delicat, crec que estaríem tots d’acord, al qual ens pot abocar 
aquesta crisi ja que si no posem recursos i mitjans per poder minimitzar en tot el 
possible aquesta manca de cohesió o evitar que hi hagin persones al marge de la vida 
normal, ho haurem fet malament. I, per tant, coincideixo amb vostè en el fet que cal 
destinar-hi recursos i fer esforços en aquesta línia. I aquest Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona, com vostè ha comentat, va en aquesta línia. Únicament li volia 
comentar que és veritat això que diu sobre l’increment del Capítol II. Què passa? Ho 
he comentat una mica de passada però crec que és bo recordar-ho: és veritat que 
s’incrementa el Capítol II i és veritat que conté les despeses corrents de la Diputació, 
però també hi ha una sèrie d’elements molt clarament fixats en una despesa 
municipalista i d’atenció a les persones. Per exemple, crec que seria rellevant el tema 
de la teleassistència, on estem cobrint les mancances, com ha dit vostè, d’una sèrie de 
decisions que s’han pres des de l’Estat i on, des de la Diputació, estem fent un esforç. 
I és clar que aquestes coses han reforçat un Capítol II amb unes xifres que podrien 
semblar una mica vistoses, però és perquè hi va despesa social que es fa a través 
dels ajuntaments. Seria més precís dir en col·laboració amb els ajuntaments. També 
ha comentat un altre element, com el decrement de l’aportació a les Drassanes Reials. 
Bé, no els podré donar detalls sobre altres temes però d’aquí sí tinc informació. Això 
representa bàsicament que hi havia un programa museològic de 13 milions d’euros, i 
s’ha valorat com una mica excessiu. Llavors, algun tema d’aquests ha provocat 
aquesta disminució de les aportacions a les Drassanes Reials.  
 
Pel que fa als comentaris i a les observacions que ha fet el senyor Cayuela, perdoni, 
però suposo que tot depèn de com es veuen les coses i sí que crec que hem tingut 
voluntat d’acordar. No ens hem posat d’acord però sí hi hagut voluntat. Hem parlat, 
hem tingut reunions, ens han demanat informació i els l’hem facilitat tota. Entenc 
perfectament que no ens haguem posat d’acord. Suposo que per això som formacions 
polítiques diferents. Però, com he dit abans, en una Diputació, on el que es tracta és 
de com donem servei als ajuntaments, i la totalitat del Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona ha d’anar encarada a aquesta finalitat d’una manera o altra, 
crec que ens haguéssim pogut posar d’acord, sincerament. Vostè ha comentat una 
sèrie de coses, a alguna de les quals m’agradaria donar resposta perquè sí que en tinc 
dades. Per exemple, vostè ha posat molt èmfasi en els drets dels treballadors i ho 
compartim. Si això era una de les prioritats no entenc, ja li comentaré després, com no 
li poden donar suport. Vostès diuen: Hem de continuar, tenint en compte el que està 
passant, garantint els drets dels treballadors. Estem d’acord i sempre ho hem dit: el 
principal actiu d’una Administració és la gent que hi treballa. Som empreses de serveis 
i, per tant, això és l’element clau i el Govern vetlla pels drets dels treballadors i les 
treballadores de la corporació d’acord amb la legalitat vigent, que ens ve imposada des 



 

 

d’altres instàncies, com vostès saben. Hem treballat i treballem perquè hi hagi un bon 
diàleg social. Fruit d’aquest diàleg, s’ha millorat l’accés a la jubilació incentivada per 
als funcionaris. Ara es dóna a tots els funcionaris que es vulguin jubilar a partir dels 63 
anys, abans no. Fruit d’aquest diàleg, s’han establert vies per racionalitzar l’accés a la 
jubilació i per consolidar interins, la qual cosa disminueix la precarietat laboral a la 
casa. Això s’ha fet i, fruit d’aquest diàleg, s’han assolit acords per minimitzar els 
efectes que les lleis estatals han tingut en les condicions laborals dels funcionaris. 
Sense anar més lluny, aquest mes proposarem al Ple ratificar un acord, assolit a la 
Mesa de Negociació, per millorar les retribucions percebudes pels funcionaris en 
situacions de baixa o d’incapacitat temporal i a ella ens remetem ja que és allà on, fruit 
del diàleg social, s’ha pogut assolir acords sobre aquests temes i confiem que seguirà 
sent així. Després, ha comentat una sèrie de partides que han disminuït i voldria fer-li 
algunes reflexions. Per exemple, ha comentat el programa d’intermediació en els 
desnonaments, el qual consideraven que s’havia de recolzar i reforçar. Doncs bé, s’ha 
reforçat. Hem doblat la partida pressupostària destinada a això, L’any 2013, hi havia 
destinats 300.000 euros, mentre que en l’any 2014 hi van 600.000 euros. Comentaven, 
per exemple, que hi ha hagut disminucions significatives, és veritat, en el programa 
d’esport als municipis, però és que l’any passat hi havia dos milions d’euros per al 
Mundial de Natació de Barcelona i aquest any no hi són. Per tant, això és una dada 
que té un reflex pressupostari. També ens han comentat que hi ha hagut un increment 
en el programa de col·laboració corporativa amb la Generalitat, relacionat per vostès 
amb una tasca de caixer de la Generalitat. Escolti, això és el PUOSC. L’any passat, no 
hi havia cap mena d’acord, estàvem en plenes negociacions amb la Generalitat, i 
només hi havia la partida derivada de la pròrroga de l’acord anterior, vuit milions 
d’euros. Aquest any, com que hi ha hagut un acord, encara indocumentat, el que hem 
fet és consignar la partida necessària per complimentar-lo, 22,5 milions d’euros/any. 
La línia anormal era la de l’any passat, quan no hi havia acord i, com vostè 
comprendrà, si estem negociant amb una altra administració i posem en la partida el 
nostre sostre màxim del que voldríem posar, s’ha acabat la negociació. I per tant, hi 
vam posar el mínim legal que hi havíem de posar. Aquest any, hem posat el fruit 
d’aquest acord. I podríem comentar així diverses coses que vostè ha plantejat però sí 
que li diria que, si pensa que tota la idea de suplència que de la Generalitat fa la 
Diputació es concentra en el PUOSC, crec que no ho han entès bé perquè totes les 
polítiques que hem fet tenen i tindran sempre, com no pot ser d’una altra manera, 
l’objectiu de donar satisfacció a les necessitats dels ajuntaments de la demarcació de 
Barcelona i llurs ciutadans, a través dels ajuntaments o directament, depenent de les 
situacions. Bàsicament, això és el que li volia plantejar i crec que hi ha capacitat per 
replantejar el seu vot. Si hi ha la possibilitat de replantejar el seu vot, pensin que ara és 
un Pressupost que es presenta equilibrat i difícil de modificar però tenim una possible 
perspectiva que, de fet, s’ha materialitzat en cada un dels exercicis anteriors, de tenir 
una disponibilitat de fons. I, amb aquesta disponibilitat es pot arribar a fer una sèrie de 
coses. Evidentment, ens agradaria que vostès hi participessin amb les seves 
propostes, però entenem que, en aquests moments, hem d’atendre el que s’ha 
d’atendre. Crec que compartim les prioritats que els he comentat i és veritat que deu 
dies poden ser insuficients, però també hem tingut converses i han pogut preguntar tot 
el que han necessitat, a la qual cosa hem donat resposta. 
 
Pel que fa al senyor Villagrasa, agrair-li també el sentit del vot i únicament dir-li que és 
veritat que l’Estat paga, però que és la seva obligació perquè és qui recapta. Si no 
paga qui recapta, tenim un problema tots plegats i el que potser passa és que paga a 
alguns, i aquí rebem religiosament les aportacions, i altres administracions no reben 



 

 

les seves partides amb aquesta religiositat, la qual cosa té els seus efectes. Ha 
comentat el deute de la Generalitat, tema important i que ens ha preocupat molt. Crec 
que sap que la Generalitat ja ha fet efectius 51 milions d’euros procedents del deute i 
anem compensant, en els contactes periòdics que tenim, els imports que ens deuen 
encara. Vull recordar-li que difícilment podem ser-hi més rotunds perquè ho vam exigir 
en seu judicial i crec que entendrà que no puc enviar el Cobrador del Frac a la 
Generalitat, en tot cas, a l’Estat, però sí que és un problema que ens preocupa 
realment. Hi estem a sobre i crec que corresponia legalment fer-ho per garantir i exigir 
els drets de la Diputació. 
 
Pel que fa a l’exposició del senyor Roig, també vull agrair-li el sentit del vot i dir-li que 
comparteixo amb vostè absolutament la idea que sortirem de la crisi només si en 
sortim amb els ajuntaments, que és un moment molt delicat, que els ajuntaments són 
els garants d’una sèrie de serveis fonamentals i que, en la mesura que la Diputació 
sigui capaç d’alliberar recursos, crec que podem fer-ho, podrem fer un esforç, 
diguéssim, al final del mandat per poder donar resposta a una sèrie de necessitats, de 
garantir la liquiditat, donar suport a les persones i, fins i tot, finançar inversions a punt 
d’acabar-se perquè allò no quedi empantanat. Totalment d’acord i crec que ha de ser 
una de les línies d’actuació, que, de fet, compartim amb totes les forces polítiques 
d’aquí però especialment amb el PSC, en la mesura que, durant aquests anys, cada 
any s’han fet programes especials perquè així ho ha permès el Pressupost General de 
la Diputació de Barcelona. Per tant, voluntat absoluta de fer-ho, però el tema de la 
quantificació és complicat ja que no sabem quant donarà de sí el tema. Pensem que 
podrem utilitzar els romanents, els quals ens donaran un ampli marge de liquiditat i ens 
permetran incorporar inversions en la línia del que deia el senyor Cayuela, que és 
veritat, però no tenim, de moment, aquesta seguretat i, per tant, ho podrem fer 
depenent de com vagi evolucionant. Però tinc la màxima seguretat que sí, que tindrem 
aquest marge, el qual podrem resoldre amb una certa rapidesa, de forma que podrem 
complir amb allò que vostès plantejaven, resoldre-ho en la primera meitat de l’any, i 
crec que podrem treballar en aquesta línia. Per tant, agrair-los el suport i instar per 
darrer cop el replantejament del vot d’ICV. Crec que ja tenen prou recorregut per poder 
donar suport a aquests Pressupostos, que amb el que he explicat ara sobre què es pot 
fer amb aquests fons dels quals, amb absoluta seguretat gairebé, podrem disposar a 
mig mandat com a molt i que, en aquest línia, el que correspon seria donar-hi suport.  
 
Intervé de nou el Sr. Cayuela i diu: En tota la rèplica que ha fet el diputat ponent 
representant del Govern, lògicament, ha mencionat moltes de les coses que hem dit 
en la nostra intervenció, però no ha fet ni una sola referència a la proposta que hem 
fet. Ni una. I després d’escoltar el portaveu del PSC, que ha fet una proposta i l’ha 
quantificat en 50 milions d’euros, ens hem quedat esparverats perquè la nostra 
proposta, que en les converses mantingudes amb el Govern era situada per nosaltres 
en 10-12 milions d’euros, hem dit, fins i tot, d’on creiem que es poden treure, i que 
només té l’objectiu de millorar el que hi ha sobre la taula, que no creiem dolenta sinó 
millorable, doncs escolti, és qüestió de voluntat política i de negociació. Insistim que no 
ens poden demanar un SÍ al Pressupost General de la Diputació de Barcelona si no 
estan disposats a negociar i, si vol que canviem el vot, ho té molt fàcil: digui aquí al 
Govern que accepta les nostres propostes quantificades en 10-12 milions d’euros i que 
s’aproven avui en el Pressupost General de la Diputació de Barcelona. I votarem a 
favor però s’hi han d’incorporar avui i això es pot fer. Si es fa en els ajuntaments, 
també es fa en les diputacions. No ens enganyem. És qüestió de voluntat política, com 
les modificacions en veu més grosses que aquesta que han fet aquí. Li posaré un 



 

 

exemple i amb això acabo. Quan ens referim a la negociació política permanent, sense 
servir de precedent perquè tirarem una floreta al PP, ho fem perquè ens és igual el 
color polític d’on vingui si és bona. Com a exemple, la que va fer el PP amb nosaltres 
amb motiu del programa dels desnonaments i tant el senyor Vilagrassa com el senyor 
Llobet, des del seu inici fins que es va dur a terme, van fer una negociació política amb 
nosaltres. I aquest és el tipus de negociació que estem demanant al Govern: que faci 
una negociació política independentment del color polític com a Govern i ens trobarà. 
 
A continuació intervé la Presidència qui diu: Moltes gràcies. Crec que sempre és més 
fàcil negociar entre partits amb afinitats polítiques. Per acabar, voldria ressaltar, com ja 
ha fet el nostre portaveu avui, valorar i agrair l’esforç de tots els grups que hem 
coincidit per donar suport als Pressupostos i, també, des de la Presidència assegurar 
aquest diàleg obert amb els Grups, preferentment amb els que ens han donat suport, 
perquè estic segur que arribarem a una total satisfacció, perquè l’objectiu de tots 
plegats és ajudar els nostres ajuntaments. Moltes gràcies.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (16), del Partit Popular (6) i d'Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents d'Iniciativa per 
Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de 
43  vots a favor i  4 abstencions.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les 
13 hores i 25 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
 
El President,      La Secretària General 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 541517 al 541525. 
 
Barcelona,  19 de desembre de 2013 
La Secretària General 
 
 
 
 
 


