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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
EXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2016 
 

A la ciutat de Barcelona, l’1 de desembre de 2016, a les 12 hores i 5 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 
de la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU) i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, 
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals 
(ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU) i vicepresidenta 
cinquena, senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que 
s’esmenten a continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca 
Arbell i Brugarola (ERC-AM), Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Montserrat Ballarín i 
Espuña (PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor (PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), 
Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar 
Díaz i Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i 
Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Joaquim Forn i Chiariello 
(CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa Funtané i 
Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i 
Acero (ERC-AM), Joan Carles García i Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll 
(ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), 
Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller 
(ERC-AM), Juan Miguel López González (C’s), Núria Marín i Martínez (PSC-CP), 
Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras 
Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA), 
Juan José Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM), Sònia Recasens i Alsina (CiU), Pere 
Regull i Riba (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon Riera Macia (PP), Carles 
Rodríguez i Herencia (ENTESA), Maria Rovira i Torrens (CUP-PA), Carlos Ruíz i 
Novella (PSC-CP), Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA), Josep Salom i Ges (CiU), 
Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador 
Tovar i Funes (C’s). 
 

Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 

Hi assisteixen, també, el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-
Alonso Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el 
tresorer senyor Josep Abella i 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 per la  
senyora presidenta, s’entra a l’examen i al debat de l’assumpte inclós a l’Ordre del Dia 
que es transcriu a continuació: 
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Direcció de Serveis de Planificació Econòmica. Servei de Programació 
 

Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona per a l'exercici de 2017 integrat pels estats de despeses i 
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d’ingressos i 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, així com els annexos previstos a l’art. 166 del Text refós 
de la Llei d’Hisendes Locals, les plantilles i les relacions de tots els llocs de treball 
degudament classificats de la Corporació i dels seus organismes públics, així com les 
taules retributives consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la 
Diputació de Barcelona; 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, general de 
subvencions, 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 
emès per la Intervenció General amb caràcter independent; aprovar les Instruccions 
sobre procediments de control de la Diputació Barcelona i restar assabentat dels 
Pressupostos, per a 2017, dels Consorcis, adscrits al sector públic de la Diputació de 
Barcelona, que formen part dels pressupostos de la Diputació de Barcelona que han 
aprovat el seu pressupost. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Serveis de Planificació Econòmica. Servei de Programació 
 

Dictamen de data 15 de novembre de 2016, pel qual es proposa aprovar 
inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici de 
2017 integrat pels estats de despeses i d’ingressos i 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, així com els 
annexos previstos a l’art. 166 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, les 
plantilles i les relacions de tots els llocs de treball degudament classificats de la 
Corporació i dels seus organismes públics, així com les taules retributives 
consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de 
Barcelona; 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, general de 
subvencions, 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 emès per la Intervenció General amb caràcter independent; aprovar 
les Instruccions sobre procediments de control de la Diputació Barcelona i 
restar assabentat dels Pressupostos, per a 2017, dels Consorcis, adscrits al 
sector públic de la Diputació de Barcelona, que formen part dels pressupostos 
de la Diputació de Barcelona que han aprovat el seu pressupost. 
 

“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: 
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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 2017, 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 2017. 
 

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 l'Ordre del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques HAP/419/2014, de 14 de març, que la modifica.  
 

El pressupost general consolidat de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2017 
compleix el principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la 
despesa definits a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
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Sostenibilitat Financera (LOEPSF), en la seva aplicació a les entitats locals, com es 
desprèn de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que 
s’incorpora al previst a l’article 168.4 del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 
16.2 del Reglament de desplegament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera en la seva aplicació a les entitats locals. 
 

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 tenint en consideració les destinacions 
actuals, la taxa de reposició per jubilacions legalment establerta, el personal en 
situació d’excedència i en comissió de serveis, el personal temporal i interí necessari 
per cobrir les necessitats considerades urgents i inajornables, les bases de cotització 
socials, així com els compromisos derivats dels acords socials. Les retribucions del 
personal es mantenen en els mateixos nivells que en 2016.  
 

La Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en vigor des del 
proppassat 2 d’octubre d’enguany, en el seu article 122.4, estableix que els consorcis 
hauran de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el compte general de 
l’Administració Pública d’adscripció.  
 

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, en el seu article segon, regula el Sector Públic com àmbit de la seva 
aplicació, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny 
de 1996, format per les corporacions locals, com a subsector de les Administracions 
Públiques, així com per la resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i 
altres ens de dret públic dependents de les corporacions locals, que igualment tindran 
la mateixa consideració de sector públic i que quedaran subjectes al que disposen les 
normes d’aquesta Llei.  
 

Per Decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies de data 5 de desembre de 2014 (D 11587/14) es va aprovar la relació 
d’actualitzada d’entitats que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona en 
la que hi figuren els Consorcis següents: 
 

Codi Denominació 
12 C. per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 
13 C. Institut de  Ciències Polítiques i Socials 
14 C. Centre de Cultura Contemporània de . Barcelona 
15 C. del Parc Serralada Litoral 
16 C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- (CEMICAL) 
17 C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 
18 C. de la Colònia Güell 
19 C. de Comunicació Local (en fase de liquidació) 
20 C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
21 C. del Patrimoni de Sitges 
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Codi Denominació 
22 C. Centre de Documentació i Museu Textil 
23 C. del Parc de la Serralada Marina 
24 C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch 
25 C. del Parc Agrari del Baix Llobregat 

 

Es dóna compte dels pressupostos dels Consorcis que els han aprovat i tramès, a dia 
d’avui,  a la Diputació de Barcelona.  
 

Vistes les disposicions legals abans citades i tota vegada que el pressupost s'adapta en 
la seva estructura i contingut a la normativa legal vigent. 
 

Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel decret de la Presidència 3048/16, de 14 d’abril, i publicada en el BOPB de 
22 d’abril de 2016. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta delegació 
eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, 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 2017, amb el contingut que resulta de l’Annex I 
que s’acompanya, que en termes consolidats puja fins a vuit-cents trenta-dos milions dos-
cents vint-i-vuit mil dos-cents cinquanta euros (832.228.250,00 €), i en el qual s’integren 
els pressupostos que es detallen tot seguit: 
 

 PRESSUPOST EUR 
A) Corporació 936.845.000,00
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 

18.770.500,00
210.670.000,00

6.000,00
2.257.750,00

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

 
23.841.000,00

 

Segon.- APROVAR inicialment la classificació orgànica del pressupost General, 
integrada per 66 centres gestors, més quatre organismes autònoms i una societat pública 
mercantil, així com la classificació per àrees i polítiques de despesa, integrada per 70 
subprogrames en el pressupost de la pròpia Corporació, més altres quatre corresponents 
als organismes autònoms, que tenen efectes indicatius i no vinculants jurídicament. 
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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, així com les Instruccions sobre procediments de 
control de la Diputació Barcelona, on s’estableix el model de control adoptat a la 
Diputació de Barcelona i el seu Sector Públic, com queden recollides en l’Annex II que 
s’acompanya.  
 

Quart.- APROVAR inicialment, 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 del personal de la Corporació i dels seus 
organismes públics que figuren inclosos en els pressupostos respectius, com queda 
recollit en l’Annex III adjunt. 
 

Cinquè.- APROVAR les relacions de tots els llocs de treball degudament classificats de 
la Corporació i dels seus organismes públics que figuren inclosos en els pressupostos 
respectius, i la documentació complementària que les acompanya (manual de funcions 
llocs base i manual d’organització), així com les taules retributives  consolidades a partir 
de les resolucions i acords  anteriors, com queda recollit en l’Annex III adjunt. 
 

Sisè.- APROVAR inicialment 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. 
 

Setè.- 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. 
 

Vuitè.- RESTAR ASSABENTAT dels Pressupostos, per a 2017, dels Consorcis, 
adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona, que formen part dels 
pressupostos de la Diputació de Barcelona següents: 
 

Codi Denominació 

Pressupost 
2017 

(import en 
Euros) 

13 C. Institut de Ciències Polítiques i Socials 430.800,00

16 
C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- 
(CEMICAL) 

218.310,48

17 C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 8.430.734,00
21 C. del Patrimoni de Sitges 3.022.000,00
22 C. Centre de Documentació i Museu Textil 1.055.450,00
23 C. del Parc de la Serralada Marina 686.032,68
25 C. del Parc Agrari del Baix Llobregat 861.766,20

 

Novè.- 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 
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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 presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: L’exposició d’aquest punt, com s’ha 
acordat en la Junta de Portaveus, la farà el diputat responsable d’Hisenda, senyor 
Joan Carles Garcia Cañizares, amb un temps aproximat d’entre deu i quinze minuts i 
després, també, es donaran uns deu minuts per a cada portaveu que vulgui intervenir, 
obrint després la possibilitat de les rèpliques, que demanarem que siguin més breus.  
 

Tot seguit dóna la paraula al diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: 
Gràcies presidenta, molt bon dia a tots i a totes. Estem en el Ple que aprovarà el 
Pressupost per a l’any 2017, si els diputats i diputades ho consideren oportú. I, és 
evident que hem de començar, i així vam començar l’elaboració del Pressupost, 
posant en context quina és la situació social que viu el país i quina és la situació 
econòmica que es preveu per als propers mesos. 
 

Val la pena dir que, malgrat veiem que el PIB va augmentant, la situació d’atur és 
important; ens diuen que hi podria haver una certa desacceleració a l’economia, i que 
hi ha doncs, encara, i es mantenen d’una manera evident, i d’això som molt 
conscients, bases de pobresa i una certa desigualtat social que ha nascut i ha crescut 
amb la crisi i que, encara, l’exercici vinet seran evidents. En tot cas, aquest Pressupost 
està fonamentat en aquesta situació o a partir d’aquesta situació i, evidentment, com 
es llegia fa un instant, acompleix els objectius d’estabilitat i l’objectiu de sostenibilitat 
financera i, evidentment, compleix la regla de despesa i té el sostre, que es marca, del 
2,2%, que ve marcat per l’Estat. 
 

En tot cas, aquests són els trets importants però, sobretot, el Pressupost està basat en 
el Pla d’Actuació del Mandat. Saben que el Pla d’Actuació té tres objectius: guiar 
l’acció de govern, definir els objectius estratègics i les línies d’actuació durant aquest 
mandat i, evidentment, poder retre comptes amb transparència quan acabem aquest 
mandat. Per tant, saben què es va aprovar, que aquest Pla de Mandat es va aprovar el 
10 de març en Junta de Govern i que es va ratificar en el Plenari de 28 d’abril i, per 
tant, avui estem per primera vegada davant d’un Pressupost que té un Pla de Mandat 
al darrere i, per tant, s’hi ha d’adequar; i d’aquesta manera l’hem treballat, adequant-lo 
als objectius estratègics que fixa el Pla de Mandat, que són sis, com vostès saben, i a 
les cent línies d’actuació que estan previstes. A més, també saben que el Govern va 
destacar deu projectes estratègics i que, a l’hora de redactar el Pressupost, que és 
l’eina més important per dur a terme totes aquestes estratègies que marca el Pla de 
Mandat, doncs l’hem tingut absolutament present i, com han vist els diputats i les 
diputades, s’ha anat elaborant, ja, amb els objectius i amb una estructura diferent del 
que s’havia fet fins ara, amb la voluntat de que aquests objectius estratègics definits en 
el Pla de Mandat es puguin portar a terme. Veuran que hi ha una classificació per 
programes i subprogrames que, per primera vegada, s’adiuen amb aquest Pla de 
Mandat i que ordena les despeses en funció d’aquests objectius estratègics que 
marca. 
 

Els explicava, a la Comissió Informativa, de quin pressupost estem parlant però, cal 
recordar-ho, la Diputació de Barcelona té un Pressupost de 936,8 milions d’euros, amb 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

un increment del 4,5%. Tenim doncs, dintre del mateix Pressupost, el de l’Organisme 
de l’Institut del Teatre, amb 18,7; el Patronat d’Apostes, amb 2,6 milions; l’Organisme 
de Gestió Tributària amb 210,67; la XAL, amb 23,84 i la Casa de la Caritat, amb sis mil 
euros. Fem doncs, com els hi deia, una lectura d’aquestes xifres que acabo de donar 
però les de la Diputació, explícitament, a partir, i desglossades, dels sis objectius 
estratègics definits pel Pla d’Actuació.  
 

El primer diu: “facilitar l’establiment d’un model territorial sostenible” i, en aquest, es 
detallen divuit línies d’actuació relacionades, bàsicament, amb el patrimoni 
arquitectònic, amb la gestió d’infraestructures, amb la millora d’espais urbans i 
equipaments públics i amb els espais naturals i les polítiques mediambientals. Es 
destinen a aquest objectiu estratègic cent quaranta-nou milions noranta-tres mil cent 
trenta-cinc euros. Cal destacar que, dins d’aquest apartat, justament per la quantia que 
s’hi dedica a les carreteres locals que, com vostès saben, són competència d’aquesta 
administració, amb 50,8 milions d’euros; la protecció de la millora del medi ambient, 
amb 46,7; i l’habitatge i urbanisme, amb 41,2 milions d’eros. Cal remarcar, també, en 
aquest objectiu dos dels projectes estratègics definits pel Govern: Connectem el 
territori amb l’energia verda, que aposta clarament per l’ús de la biomassa i les 
energies renovables en els equipaments i serveis públics municipals, i Connectem les 
carreteres amb la tecnologia, que contempla, com saben vostès, el desplegament de 
la fibra òptica a través de la xarxa de carreteres de la Diputació.  
 

Pel que fa al segon objectiu del Pla de Mandat, d’impulsar l’estructura productiva local i 
el foment de l’ocupació, es relacionen set subprogrames pressupostaris, adreçats a 
desenvolupar onze línies estratègiques previstes. A aquest objectiu es destinen 69,4 
milions d’euros. En aquest àmbit, es consideren les polítiques de desenvolupament 
econòmic, des del comerç urbà fins els mercats, passant pel mercat de treball, el teixit 
productiu i la promoció i la gestió turística; i s’esmenten, també, dues línies 
estratègiques que són: el foment de l’ocupació, amb 37,6 milions, que conté el 
Programa complementari d’ocupació i que s’engloba dins del projecte Connectem els 
ciutadans i les ciutadanes amb les oportunitats de futur i que, concreta, d’una banda, 
una clara aposta pel territori com a element de generació de riquesa i de creació de 
llocs de treball i, de l’altra, posa recursos al servei de l’ocupació dels col·lectius més 
vulnerables mitjançant clàusules socials. Val a dir que, en aquest apartat, hi ha hagut 
una aportació important del Partit dels Socialistes de Catalunya, que s’ha tingut en 
compte. En aquest àmbit, també cal destacar la importància que es dóna a aprofitar 
els actius i la riquesa del territori des de la demarcació i la seva diversitat, impulsant 
projectes con Connectar els espais naturals amb el benestar de les persones, a través 
de projectes innovadors de creació i vertebració de camins i senders a prop de les 
riberes dels rius desplegant el que vostès ja coneixen com a Vies Blaves de 
Barcelona.  
 

La promoció de la cultura, l’educació i l’esport com a eines de cohesió i progrés és el 
tercer objectiu del Pla d’Actuació del Mandat. El Pressupost es desplega en deu 
subprogrames, i té una consignació de cent cinquanta-quatre milions, que 
desenvolupen polítiques de cultura, educació i esports, desglossades de la següent 
manera: cultura, 73,1 milions –en aquesta partida, s’incorporen biblioteques, arxius i 
museus-; educació, 63,1 milions, i esports, 17,8 milions. Considerar com a 
especialment rellevants dos projectes estratègics en aquest objectiu: Connectem la 
tecnologia amb les persones, desenvolupant projectes que posicionen les biblioteques 
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com a laboratoris de creació i d’experimentació multidisciplinària -és el conegut 
BIBLIOLAB-, i un segon projecte estratègic, que és Connectem la població amb la 
pràctica esportiva, per incidir en la vessant saludable, educadora i integradora, 
fonamentant, evidentment, hàbits saludables, d’integració i d’educació de les persones 
a través de la dinamització de l’esport. 
 

Fonamentar les polítiques socials ordenades a l’equació i la reducció de les 
desigualtats és el quart objectiu estratègic. Per desplegar les línies d’actuació en 
aquest sentit, el Pressupost hi destina 96,4 milions d’euros: 81,75 milions, per realitzar 
accions relacionades amb els serveis de promoció social; 10,86 milions, destinats a 
polítiques de salut pública, i 3,8 milions, destinats a polítiques de consum. El projecte 
Connectem la ciutadania amb l’educació, la cultura i la cohesió com a pilars bàsics del 
benestar es vincula a aquest objectiu, en impulsar un pla de xoc contra la pobresa i en 
intervenir en serveis d’equipaments culturals i educatius com a eixos vertebradors de 
la cohesió social, del coneixement personal i de la participació ciutadana. En estreta 
relació, també, hi ha el projecte Connectem la població amb la teleassistència, que vol 
assegurar que tothom tingui l’oportunitat de viure a casa en condicions d’autonomia, 
benestar i seguretat.  
 

La consolidació d’una administració pública transparent i professional, al servei dels 
governs locals i de la ciutadania és, com tots i totes saben, una singularitat d’aquest 
mandat i el cinquè punt estratègic del Pla d’Actuació del Mandat. Per fer front a 
aquesta línia estratègica de transparència, bon govern i accés a la informació, així com 
per donar resposta a la importància que va adquirint l’administració electrònica i la 
necessitat d’acompanyar la modernització amb una clara aposta pel capital humà, es 
concerten 132,25 milions d’euros. Les principals polítiques vinculades a aquest punt 
són les destinades als serveis generals, per tant recursos humans, logística, 
comunicació i altres, amb una aportació de 67,6 milions; la gestió del patrimoni, amb 
34,1 milions, i el suport a la gestió dels òrgans de govern, amb 21,5 milions d’euros. 
Tots aquests són àmbits transversals que canalitzen els processos de millora i, com 
comentava, se singularitzen expressament en aquest mandat com a connexió del món 
local amb la transparència, el bon govern, la innovació democràtica i l’accés a la 
informació. 
 

Per acabar, el Pla d’Actuació del Mandat recull un sisè objectiu, que aposta per una 
administració que tingui garantides l’autonomia i la suficiència financera. Per assolir 
aquest projecte, es consignen 144,33 milions d’euros, en actuacions relacionades amb 
l’acció de la Diputació vers els ens local, des del suport en sistemes i tecnologies de la 
informació i la comunicació, fins el Pla Xarxa de Governs Locals, passant pel suport al 
finançament, la solvència econòmica i l’assistència íntegra als governs locals, utilitzant 
la qualitat dels serveis que ens proporcionen els professionals de la corporació. Cal 
destacar dos projectes estretament vinculats a aquest objectiu: Connectar la 
tecnologia amb les persones, desplegant projectes de ciutats, viles i pobles 
intel·ligents a tots els municipis per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als 
serveis públics i reequilibrar el territori, configurant el que anomenem una “regió 
intel·ligent” a la demarcació de Barcelona; i Connectar amb el procés de construcció 
d’un nou país, apostant perquè els nostres governs locals tinguin garantides 
l’autonomia i la suficiència financera en coordinació amb el Parlament de Catalunya i 
amb el Govern. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

És, per tant, aquest un Pressupost que hem estructurat en aquestes sis línies 
estratègiques del Pla de Mandat, com no podria ser d’una altra manera, i té, 
específicament, la vocació de donar servei als municipis de la demarcació. I, 
evidentment, si ho fem d’aquesta manera, servei a tots i cada un dels ciutadans i les 
ciutadanes que formen aquests municipis.  
 

Aquest Pressupost contempla les propostes fetes per les diverses àrees de la 
Diputació i, també, contempla un percentatge molt important de les aportacions que 
han anat fent els diversos Grups del Plenari, aportacions que s’han inclòs en un 
percentatge molt important i que, possiblement, en les rèpliques, si és necessari, 
detallarem però, en tot cas, destacar aportacions importants incorporades del Partit 
dels Socialistes i també hi ha aportacions de la resta de partits, des d’Entesa fins el 
PP, passant per Ciutadans i que, per tant, han enriquit la proposta que inicialment el 
Govern havia redactat. 
 

Agraeixo els diputats i les diputades de totes les àrees, la seva tasca i la seva 
disponibilitat i, evidentment, als treballadors i les treballadores de les àrees de la 
Diputació. Em permetran que faci especial esment als treballadors de l’Àrea que 
represento, que és la d’Hisenda i Recursos Humans, perquè, a més de ser molt 
receptius i de ser uns grans treballadors de l’Administració, han posat fàcil a aquest 
diputat i al Govern la redacció del Pressupost. També, i per acabar, abans de passar la 
paraula als Grups, agrair al vicepresident primer i a la presidenta, la seva disponibilitat 
durant la redacció del Pressupost i la seva col·laboració per resoldre aquelles 
qüestions que, des de l’Àrea, havíem estat incapaços de dur a terme. Per tant, aquest 
és un Pressupost que he explicat d’una manera política, si m’ho permeten d’aquesta 
manera, explicant com l’hem adaptat al Pla de Mandat i entenent que el que és el gruix 
del Pressupost, en xifres detallades, es va explicar a la Comissió Informativa i està, 
evidentment, reflectit d’una manera fefaent a tota la documentació d’aquesta eina de 
govern per portar a terme les polítiques adreçades als ciutadans i les ciutadanes.  
 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), agraeix la intervenció feta pel diputat senyor 
García Cañizares i, tot seguit, dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyor Duran, qui diu: En aquest dia 1 de desembre, Dia Internacional de la 
Lluita contra la SIDA, un record no únicament per a totes les persones que lluiten 
contra aquesta xacra, sinó també contra aquelles que ho fan contra l’estigmatització 
del VIH.  
 

Dit això, vostè senyora Presidenta, visitava ahir el Parlament, no, el Patronat de la 
Muntanya de Montserrat per a la inauguració de l’ampliació de la seva biblioteca i, 
també, de la restauració del campanar gòtic de l’Abadia, i fem aquest esment perquè 
el que vostès ens demanen amb la presentació d’aquest Pressupost no és que sigui 
un miracle, però sí, certament, un acte de fe.  
 

Dit això, certament, se’ns fa difícil defensar uns Pressupostos d'una institució com ara 
la Diputació, que, des del Grup CUP-Poble Actiu creiem que no hauria d'existir tal com 
està concebuda. 
 

No és fàcil, per a nosaltres, emparar una estructura pressupostària estatal en un 
moment en què el nostre poble aspira a les majors quotes de sobirania possibles... 
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És complicat, per a nosaltres, recolzar una negociació quan aquesta ha estat 
inexistent. És difícil concertar quan un té la paella i a l'altra banda, la dels ajuntaments, 
tenen les necessitats. 
A vostès, els partits de l'oposició, i aquí no podem incloure el Partit dels Socialistes de 
Catalunya, els fem nosa. Vostès tenen un patró definit amb grans macronúmeros que, 
posteriorment, defineixen per quotes de poder i interessos territorials. Si més no, 
aquesta és la impressió que transmeten. 
 

La setmana passada, el Govern de la Diputació es reconeixia incapaç de conèixer 
quins eren els diners que destinava a cada municipi. Per què tanta opacitat? De què 
serveix el Portal de la Transparència si els ciutadans no poden, no podem, conèixer al 
detall en què es gasta els diners la Diputació de Barcelona?. 
 

Els vam sol·licitar algunes dades que, evidentment, no inclouen les subvencions per 
concessió directa, i veiem coses que, si més no, són frapants. Dins dels diferents 
grups de classificació que té la pròpia Diputació, en aquest cas el SIEM, veiem 
disfuncions sumant les quotes de Meses de Concertació, Catàleg de Serveis i 
Programes complementaris que hi ha municipis del Grup I, com ara Badalona, que 
reben 3,7 milions d’euros i n’hi ha d’altres, del mateix Grup, com ara Sabadell o 
Terrassa. que en reben més de 5. Veiem, en el Grup 2, que hi ha municipis, com ara 
Manresa, que rep 3,96 milions d’euros, i n’hi ha d’altres municipis del mateix Grup, 
com ara Ripollet que, amb prou feines, ni tan sols arriben als nou-cents mil euros. Uns 
reben gairebé quatre milions d’euros i d’altres, amb prou feines, nou-cents mil. Per no 
posar de manifest municipis d’aquest Grup que són ben significatius en els òrgans de 
govern d’aquesta casa. Anem al Grup 3 i veiem que municipis, amb una renda per 
càpita molt baixa, com ara Badia del Vallès, encara no arriben als cinc-cents mil euros 
i d’altres, amb una renda per càpita molt més alta, com ara La Garriga, en rep sis-
cents seixanta-dos o, encara més frapant, el cas de Tordera, dintre del mateix Grup 3 
del SIEM, que rep gairebé 1,5 milions d’euros. És a dir, hi ha municipis amb unes 
necessitats, que reben mig milió d’euros i n’hi ha d’altres, amb unes altres necessitats, 
que entenem menors, que reben gairebé 1,5 milions. O per no posar de manifest un 
altre cas també frapant, en el Grup 4, municipis com ara Santa Margarida de Montbui, 
que potser és el que té la renda per càpita més baixa de tota la demarcació, que, amb 
prou feines, va rebre cinc-cents cinquanta-cinc euros i d’altres, com ara Moià, que van 
rebre gairebé sis-cents vint euros.   
 

Doncs bé, la manera de gestionar pressupostos passats i de gestionar aquest, amb 
una minsa reunió tot just fa una setmana, ens indica que vostès ja ho tenen tot lligat i 
ben lligat. Esperen les nostres propostes? No en aquestes condicions. 
 

Escolten el que diem mes a mes? Nosaltres els hi parlem de municipalitzacions, els hi 
parlem d’amiant, els hi parlem d’equitat redistributiva, els hi parlem de reforçament del 
sector públic, els hi parlem de pobresa energètica, etc. etc. etc. Aquestes són les 
propostes de la CUP-Poble Actiu que, evidentment, no sempre lliguen amb els 
interessos del seu Govern, senyora presidenta. 
 

Ja l'any passat els hi dèiem que no ens deixaven fer la nostra feina de proposta i de 
fiscalització i continuem, si fa o no fa, igual. Eviten o pretenen evitar la valoració 
política dels números d'aquesta casa. 
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Anem cap a un procés nacional. Què passa amb el recàrrec provincial de l'Impost 
d’Activitats Econòmiques aquí a la Diputació? Vostès volen reduir la competència 
estatal o, per contra, ja els està bé disposar dels diners i anar fent? 
 
Recordem el sisè punt del seu Pla de Mandat i no veiem accions decidides, més enllà 
del desplegament tecnològic que, vostès coneixen molt bé, va a remolc dels grans 
operadors de telefonia i els seus interessos, com vam veure la setmana passada amb 
el cas de les biblioteques, un 45% de les quals no disposen de fibra òptica a hores 
d’ara. 
 

Anem al Pressupost pròpiament dit. Un pressupost que amplia els conceptes i 
subconceptes i que, com ja hem assenyalat, vostès ens demanen un acte de fe. 
Vostès lliguen els subconceptes al Pla de Xarxa de Governs Locals, i això ens sembla 
correcte.Les Meses de Concertació i els Programes complementaris s'enduen gairebé 
el 60% del pressupost i el Catàleg poc més del 40%. 
 

Nosaltres, ja ho saben prou bé, demanem una revisió completa, una revisió completa 
del procediment de les Meses de Concertació. Vostès saben perfectament què en 
pensem i no han mogut ni una sola coma en aquest aspecte. La realitat s'imposarà i 
no esperem veure-ho al llarg d'aquest mandat, sinó al següent. 
 

El Pressupost, al nostre entendre, precisa d’una major definició de les subvencions de 
capital en espècie i que els ciutadans ho puguin fiscalitzar. Per què no ho fan? 
 

Volen un país més pròsper? 
 

Com és que només un 0,07% del Pressupost de la Diputació de Barcelona el destinen 
a programes de recerca, de desenvolupament i d’innovació? Un 0,07%. 
 

Volen reactivar l'estructura productiva i el foment de l'ocupació. Nosaltres entenem que 
el percentatge d'aquest objectiu estratègic és baix, és un 7,41%, i que cal una definició 
del model dels Plans d'Ocupació si no volem cronificar la precarietat i la manca de 
formació dels beneficiaris. Vostès ho saben, però sempre és un caramel que els 
ajuntaments i els alcaldes i alcaldesses agraeixen amb delit. 
 

Saludem l'impuls fet amb el Pla d'Igualtat de Gènere i el Pla de Responsabilitat Social 
Corporativa. Creiem que hi ha molt camí a recórrer en ambdós camps i, en el cas de la 
Diputació, especialment en el segon, el de la Responsabilitat Corporativa, més enllà de 
paraules boniques i presentacions virtuals. 
 

Ja l'any passat demanàvem una perspectiva transversal de gènere en els diferents 
àmbits d'actuació on hi ha una partida pressupostària, una assignatura pendent que, 
potser al Pressupost 2018, vostès podran esmenar. 
 

Vostès fan assistencialisme i poc empoderament. Caldrà aprofundir en 
l'autosuficiència dels municipis. 
 

Reconeixem, però, la vàlua dels tècnics d'aquesta corporació i la seva tasca, valorada 
arreu. 
 

Ara fa un any els donàvem deu raons per votar contràriament als Pressupostos 2016 i 
algunes de les afirmacions allà formulades es mantenen o aguditzen en el sentit que 
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no han permès que hi hagi debat pressupostari, que no s'albiren processos 
d'alliberament nacional en aquesta casa. A hores d'ara estan fent passos per clarificar 
el model de subvencions, però l'Ordenança que les regularà encara no està aprovada. 
Nosaltres pensem que per aprovar aquests pressupostos, això ja hauria d'estar fet. 
Confiem que ho estigui abans d'acabar l'any, tal com es va comprometre en aquesta 
sala la senyora presidenta.  
 
No vèiem ni veiem la coordinació i coherència de la presència de la Diputació a 
diferents Organismes Autònoms. No acaben de sortir-se’n pel que es veu. 
Desconeixem tasques i funcions dels òrgans dependents. 
 
Aquest 2016 hi ha hagut setze modificacions de crèdit. Saludem que la previsió de 
romanents de crèdit 2016 no siguin els escandalosos tres-cents set milions d’euros 
d'inici d'aquest 2016. 
 
Vostès han estructurat el Pressupost en base a sis objectius estratègics que si els 
sembla passem a analitzar. 
 
El primer: El model territorial equilibrat i sostenible. El Govern de la Diputació es creu 
la política d'habitatge? El Govern de la Diputació es creu la lluita contra la pobresa 
energètica? El Govern de la Diputació es creu la retirada del fibrociment? No veiem 
accions prou decidides en relació amb la gravetat del problema.  
 
Saludem, però, positivament tot l’impuls en el Pla Estratègic de Carreteres. 
 
També creiem que existeixen més rius a la demarcació de Barcelona a banda de les 
Vies Blaves. Ens preguntem si aquests rius tindran resposta al llarg d'aquest mandat 
per part del Govern de la Diputació. 
 
Objectiu segon: L’estructura productiva local i foment de l'ocupació. Vostès plantegen 
onze línies estratègiques i destinen el 54% dels recursos al foment de l'ocupació. 
 
Entenem que la política de comerç, i així li vam fer saber al diputat corresponent, és 
positiva. 
 
Saludem també les clàusules socials dels Plans Locals d'Ocupació però entenem que 
cal replantejar-se si aquest sistema ofereix ocupació de qualitat i continuïtat i 
capacitació dels beneficiaris, com ja hem assenyalat. 
 
Tres: Cultura, Educació i Esport. Ja ho hem dit. Cal impulsar la recerca científica, el 
desenvolupament i la innovació. En Educació, saber què volen fer amb les escoles 
bressol i per què la Diputació posa diners a les escoles concertades a través de la 
Xarxa d'escola nova 21, impulsat precisament, entre d'altres, per la Caixa. Entenem 
que en una situació de desigualtat en la que estem immersos, la defensa aferrissada 
de l'escola pública, universal, de qualitat i cooperativa, amb unes condicions dignes 
per a les seves treballadores, és fonamental i, per tant, fem una esmena a la totalitat a 
que la Diputació es sumi a aquest projecte, que va en el sentit contrari. 
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En Esport, creiem que calen més activitats populars i menys finançament a 
esdeveniments privats, com ara el Circuit de Catalunya, conegut per vostès, el Rally 
Catalunya Costa Brava i d’altres. 
 
Quatre: Cohesió i reducció de les desigualtats. Entenem que cal un impuls decidit 
contra els desnonaments i la pobresa energètica. El 30% de la població de la nostra 
demarcació està en risc d'exclusió social. Repetim, el 30% dels ciutadans i ciutadanes 
de tota la demarcació de Barcelona. Hi ha desigualtats que també ho són territorials. 
 
En aquest àmbit, també creiem que cal potenciar més les polítiques de joventut.  
 
Cinc: Transparència. Creiem que cal una gestió dels recursos humans on realment 
l'empleat estigui al centre dels serveis prestats. Trobem a faltar accions decidides 
després de l'anàlisi greu feta per l'auditoria externa de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Sis: Transició Nacional. Vint-i-tres línies d'actuació, amb un 33% del Pressupost de 
transferències a la Generalitat. La pregunta és, a qui assisteix la Diputació, als 
ajuntaments o a la Generalitat? Sabem que aquest és un tema recurrent. 
 
Smart Region. Smart Region quan la fibra òptica, com ja hem assenyalat, no arriba a 
les biblioteques? 
 
Indicadors per Objectiu Estratègic i línies d’actuació del Mandat. Trobem a faltar la 
comparativa per contextualitzar i entenem que és una passa enrere respecte el 
Pressupost 2016 on apareixien les dades de 2016 i també de l’any anterior. El mateix, 
exactament el mateix passa amb els subprogrames del Pressupost.  
 
No trobem per enlloc aquesta comparativa tampoc en relació amb els dels llocs de 
treball respecte l’any 2016. Tampoc la trobem als subprogrames dels pressupostos 
dels Organismes Autònoms. 
 
Informe Econòmic Financer. No hi ha Pressupostos Generals de l’Estat. Han previst 
vostès la conjuntura d'un increment de retribucions als empleats públics? Vostès 
incrementen notablement les transferències de capital a la Generalitat, com ja hem 
assenyalat.  
 
Finalment, en aquest àmbit valorem positivament el milió i mig d’euros pel 
desenvolupament de la carrera professional de les empleades de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Per acabar, el Pla Estratègic de Subvencions. Tot i haver-se de basar en principis de 
transparència només dedica un 1,67% a aquest objectiu estratègic dins del Pla 
d'Actuació de Mandat. Esperem, com ja hem assenyalat també, que aquesta 
Ordenança estigui aprovada abans de final d’any  
 
És per tot l'assenyalat anteriorment que el Grup de la CUP Poble Actiu votarà 
contràriament als Pressupostos 2017 de la Diputació de Barcelona.  
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A continuació intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Hoy se nos presenta un Presupuesto de casi mil millones de euros, una cantidad muy 
importante sobre todo porque de ella dependen muchos ayuntamientos de nuestra 
provincia. Estaremos de acuerdo en que la Diputación es uno de los soportes más 
importantes que tienen los municipios, sobre todo, y especialmente, aquellos que son 
más pequeños, para poder tirar adelante aquellas iniciativas que son necesarias. Por 
tanto, hoy vamos a hablar de eso: de cómo dar el mejor apoyo a las políticas reales 
que afectan a nuestros vecinos, a los municipios, a la gente real de Barcelona y de 
Cataluña. 
 
Pero comenzaré por la parte más negativa, desde el punto de vista del Partido 
Popular, de este Presupuesto. Y es que tenemos que lamentar que se trate de 
confundir las necesidades reales de los municipios, de nuestros vecinos, de nuestra 
provincia, con lo que sería la construcción de un nuevo país. Un proceso que ustedes 
tratan de impulsarlo con algunas partidas en comunicación, propaganda… Y, por 
ejemplo, se ve claramente en el Presupuesto de la XAL. Nos oponemos a seguir 
poniendo más recursos, más dinero en la XAL. Pasamos de 19,25 millones de euros a 
23,18 millones; un incremento de cuatro millones en compra de programas que, en 
parte, servirán para ayudar a aquellas empresas vinculadas al separatismo. Sabemos 
que, mientras ustedes destinan un 20% más de recursos a la XAL en este mandato, 
sólo han aumentado un 8,73% las transferencias a los municipios. Del mismo modo, 
también rechazamos la subvención de cincuenta mil euros a la Fundación CatMón, 
que tiene como objetivo principal la tarea del conocimiento y reconocimiento 
internacional de la supuesta nación catalana. Nos parecen excesivos esos más de tres 
millones de euros que nos gastaremos, por tanto, en campañas de difusión, en 
publicidad y en propaganda. 
 
Nuevamente, vemos en este Presupuesto que haremos de banco de la Generalitat de 
Catalunya. Este año, en el PUOSC, 11,25 millones de euros que se pondrán en lugar 
de la Generalitat de Catalunya, que se suman ya y que hacen un montante, en esta 
legislatura, de más de sesenta y tres millones de euros en el PUOSC. Por tanto, 
hemos gastado, en lo que va de mandato, lo mismo que gastaremos el próximo año, 
2017, en educación. El mundo local, por tanto, es el que está soportando el PUOSC. 
De los sesenta millones de euros del PUOSC 2016-2017 de la Generalitat, sólo 
aportará veinticinco millones y el resto será a cargo de las diputaciones provinciales. 
La Generalitat maltrata a los ayuntamientos y ¿cuál ha sido nuestra reacción? 
Nosotros, en diferentes ocasiones, hemos presentado mociones para reivindicar que 
se pague a los ayuntamientos, que se apueste por una financiación justa para el 
mundo local. De hecho, hace apenas unos días presentábamos una moción en la 
misma línea, que fue rechazada por este Plenario. Hemos cubierto las espaldas a la 
Generalitat de Catalunya con sesenta y tres millones de euros, pero no hemos hecho 
el trabajo de abogados de nuestros municipios frente a una Generalitat que ha 
reducido el PUOSC en un 90% desde el año 2010, y que debe más de cuatrocientos 
cincuenta millones a los municipios, según los cálculos más optimistas. Por tanto, 
hacemos de banco a la Generalitat de Catalunya y eso genera una absoluta 
indeterminación de los futuros costes financieros en relación, por ejemplo, a esa 
entelequia llamada “Hacienda nacional”. 
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En cuanto a la calidad de vida y de las políticas sociales, es uno de los compromisos 
más importantes que tenemos con los barceloneses y, por tanto, debemos trabajar 
para garantizar que haya más y mejores oportunidades, trabajar para una igualdad y 
para que se pueda crear empleo en nuestra provincia. Sin embargo, nos sorprende 
que ustedes decidan que este Presupuesto se destine menos dinero a las políticas 
sociales en los ayuntamientos. De hecho, hay un descenso de veintiún millones de 
euros en Asistencia Social Primaria, que representa un 20% en políticas sociales; un 
1,8 millones de euros, en soporte a las familias, a la gent gran y en dependencia, que 
también serán reducidos. Por tanto, somos conscientes que el Departamento de 
Treball, Afers Socials i Familia ha reconocido, también, una reducción de setenta 
millones de euros en concepto de programas de servicios sociales y política de 
igualdad. Y no debe ser la Diputación quien haga, en una nueva ocasión, de pagadero 
de la Generalitat de Catalunya. Menos servicios sociales para los municipios y menos 
apoyo a las familias, a la gent gran y a la dependencia. Vemos, también cómo en el 
ámbito de la salud pública se reduce el Presupuesto en cuatrocientos sesenta mil 
euros cuando el Presupuesto, en su conjunto, ha crecido un 4,5%. 
 
Por otro lado, se destinan veinte millones de euros a les escoles bressol y nosotros 
compartimos que hay que ayudar a les escoles bressol y que hay que ayudar a los 
municipios, pero no podemos compartir que la Generalitat de Catalunya, en su 
presupuesto para el año 2017, su aportación a les escoles bressol siga siendo de cero 
euros. Debemos seguir insistiendo, desde la Diputación, pidiendo y reclamando, 
apoyando al mundo local para que la Generalitat de Catalunya haga las aportaciones 
que corresponden.  
 
En el ámbito de la Cultura, que es una de las joyas de la corona de la Diputación, 
vemos incrementos bastante modestos: por ejemplo, en bibliotecas, que pasan de 
treinta y ocho millones de euros a cuarenta millones de euros; o en museos, que 
también hay un aumento aproximadamente de un millón de euros. Nuestra sorpresa 
ha sido que ese aumento de setecientos mil euros es en subvenciones culturales a 
entidades. Esperamos, y confiamos, que no sirvan para financiar a determinadas 
entidades que sean afines. En el ámbito, también, de la Cultura vemos que hay una 
reducción de cuatrocientos mil euros para el Presupuesto del año que viene, pero 
vemos que vamos a hacer una aportación, a la Generalitat de Catalunya, de quinientos 
cincuenta mil euros para la Oficina de Soporte a la Iniciativa Cultural; una Generalitat 
de Catalunya que es la misma que se niega a asumir el Instituto del Teatro, a pesar de 
ser una competencia autonómica y que se niega, también, a pagar las deudas que 
tiene en consorcios participados por la Generalitat de Catalunya, y también por la 
Diputación de Barcelona, como es el Consorcio del Patrimonio de Sitges.  
 
Por otro lado, este Presupuesto recoge propuestas que hemos lanzado desde el 
Partido Popular, propuestas en el ámbito de la seguridad, por ejemplo, de los 
motoristas, en la consolidación del programa de puentes, propuestas importantes en el 
ámbito de infraestructuras, que vemos de buen grado y que creemos que son 
programas que se tienen que seguir impulsando y tirar adelante. También contempla         
este Presupuesto partidas en el ámbito de la promoción económica, que van a intentar 
seguir fomentando que nuestros vecinos barceloneses se acerquen más a los 
comercios de proximidad, que se aumenten también las partidas que ayudan al 
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asociacionismo y que, por tanto, van en la línea del Partido Popular, de generación y 
creación de empleo. 
 
Por todo ello, viendo que este Presupuesto tiene bastantes sombras pero también 
tiene puntos importantes positivos, aportaciones que ha hecho este Grupo y que el 
Gobierno ha recogido en su Presupuesto, y dado que la Diputación es uno de los 
entes principales que está ayudando a los municipios en unos momentos tan 
complicados, desde el Grupo del Partido Popular nos abstendremos y, por lo tanto 
daremos, con nuestro voto, el apoyo a determinadas políticas, como digo, que no 
vayan en la línea identitaria y sí que vayan en la línea de las políticas sociales, de la 
creación de empleo y en aquellos ámbitos que ayuden a resolver los problemas reales 
de los catalanes”. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor 
Tovar, qui diu: “Entendemos que el Presupuesto es la herramienta a través de la cual 
se aplica el Plan de Mandato, pero consideramos que la intervención del diputado de 
Hacienda ha ido más dirigida más centrada a defender el Plan de Mandato que el 
propio Presupuesto. Nosotros nos centraremos en la evaluación el Presupuesto y, 
para nosotros, el concepto que mejor define este Presupuesto es que es un 
Presupuesto irreal e irrealista. Y con toda seguridad conllevará modificaciones 
presupuestarias no sobrevenidas, sino que se deberán bien a falta de previsión o bien 
a falta de voluntad política y estas modificaciones se darán tanto en la parte de 
ingresos como en la de gastos. 
 
En los presupuestos para el próximo ejercicio, que se votarán inicialmente en esta 
sesión, en cuanto a lo económico y las partidas de ingresos nos sigue preocupando y 
consideramos que es una irresponsabilidad política, como ya apuntamos en el anterior 
ejercicio, en el anterior debate de presupuestos, que, mientras que en este Pleno se 
aprueben mociones para adherir la Diputación provincial a organizaciones 
independentistas, o mociones que pretenden justificar la vulneración de la legalidad, 
un 65% de nuestros ingresos sigue proviniendo del Estado y si dependiésemos 
exclusivamente de nuestros ingresos propios no llegaríamos ni a financiar los gastos 
de personal de esta corporación. Además, encontramos que estos ingresos, los 
ingresos propios, son excesivamente prudentes y mucho nos tememos que la realidad, 
posteriormente, les permita realizar modificaciones de crédito que, en algunos casos, 
escaparán al control democrático de este Pleno, pues se articularán a través de la 
Junta de Gobierno. 
 
Un aspecto que sí que valoramos positivamente de los ingresos es el bajo porcentaje 
de los mismos con origen en operaciones de endeudamiento, aunque ya se nos indicó 
en la Comisión Informativa de Hacienda que se prevé un aumento de casi el 9% de 
deuda durante el ejercicio del 2017, y aunque el ratio de deuda sea bajo, y siga siendo 
bajo, este Grupo cuestiona la necesidad de acudir a la deuda para financiar 
inversiones, mientras aportamos transferencias a la Generalitat cuando ésta no hace 
frente a sus obligaciones con los municipios de nuestra provincia. 
 
En relación a los capítulos de gastos, consideramos excesivo un aumento total de casi 
cinco puntos en relación al ejercicio anterior. En el Capítulo I, que significa un 23% del 
gasto total, sin tener en cuenta gastos de personal de organismos y entes, que se 
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realizan a través del Capítulo IV, podemos volver a encontrar un cálculo no realista, ya 
que les adelantamos, tal y como adelantó oficiosamente el Gobierno en funciones, que 
deberán realizar modificaciones por valor del 1% para cumplir las futuras instrucciones 
ministeriales. En relación al Capítulo II, gastos corrientes, los gastos los valoramos 
como excesivamente elevados y consideramos que, tanto en relación con el Capítulo I 
como con el Capítulo II, sería adecuada una reducción de gasto del personal, con 
reducción de cargos de confianza en el equipo de gobierno, y con la realización de una 
auditoría de costes en los gastos corrientes para conocer nuestro margen de 
reducción. Por otra parte, valoramos positivamente el aumento de transferencias 
corrientes del Capítulo IV, en casi un 13%, aunque corregido por el descenso del 
Capítulo VII, siempre que el incremento resultante sea destinado a los ayuntamientos 
bajo criterios de igualdad y objetividad y sin que su motivación sean los 
incumplimientos antes citados por parte de la Administración autonómica. Y también 
consideramos adecuada la disminución de los gastos financieros acompañada por el 
aumento de la deuda amortizada. Sin embargo, estos dos aspectos creemos que se 
deben a motivos externos, como son la disminución de los tipos de interés y las 
obligaciones derivadas de las normativas de estabilidad financiera pero, en cualquier 
caso, no podemos sino valorarlo positivamente, pues indican que disponemos de una 
elevada capacidad de financiación. 
 
En relación a las transferencias a entes que forman parte de nuestro sector público, 
creemos también necesario realizar un inventario y una auditoría para iniciar un 
proceso de adelgazamiento de nuestro sector público dependiente o participado. 
También queremos destacar como elemento negativo del Presupuesto el incremento 
de un 13% de gasto en el Capítulo VIII para cubrir obligaciones de la Generalitat 
respecto a nuestros municipios y Consells Comarcals. Miren, nosotros entendemos 
que debe existir una colaboración, desde la lealtad entre instituciones, pero, como ya 
hemos indicado en otras sesiones del Pleno, no podemos actuar como entidad 
financiera de la Generalitat mientras incumple sus compromisos sistemáticamente y 
mientras en sus Presupuestos encontramos gastos del todo injustificables y además 
sin arrancar, por nuestra parte, un compromiso y un calendario para que liquide las 
obligaciones que mantiene con los municipios de Barcelona. Así, encontramos que las 
transferencias directas presupuestarias a la Generalitat ascienden, en el presente 
ejercicio, a 18,5 millones vinculados al PUOSC y transferencias als Consells 
Comarcals por valor de 15,5 millones de euros.  
 
Tampoco podemos estar de acuerdo con las reducciones de algunas de las políticas 
de gastos; en concreto con una reducción del 7% respecto a 2016 en medio ambiente, 
por ejemplo han reducido en 1,7 millones de euros la prevención de incendios; o 
reducción de un 3,85% en pensiones; o la reducción de un 20,44% en servicios 
sociales y promoción social, con una reducción, por ejemplo, de 1,8 millones en 
soporte a las familias, gente mayor y atención a la dependencia; o la reducción de un 
4% en salud; o la reducción de un 2,37% en infraestructuras o la reducción de un 
10,13% en investigación, desarrollo e innovación. 
 
En cuanto al Plan estratégico de subvenciones, que acompaña a los Presupuestos, y 
que recoge las subvenciones nominalista, que se otorgan atendiendo, exclusivamente, 
a criterios políticos, no podemos estar de acuerdo con las subvenciones otorgadas a 
organismos dependientes de la Generalitat, como la sociedad EQUACAT, por valor de 
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cuatrocientos mil euros, para la celebración de eventos que aún no sabemos si se van 
a celebrar y, en todo caso, que trascienden el ámbito del territorio provincial, o 
subvenciones a determinadas entidades privadas, supuestamente culturales, que 
desarrollan actividades de adoctrinamiento político, por valor de cuatrocientos 
cincuenta y seis mil euros, o subvenciones a sindicatos por valor de doscientos 
cuarenta y siete mil euros, o subvenciones nominalistas a diversos chiringuitos 
políticos por valor de setecientos noventa mil euros, o proyectos relacionados con la 
Generalitat como la Oficina de Soporte a la Iniciativa Cultural, con una subvención por 
valor de casi quinientos cincuenta mil euros. 
 
En relación a los principales objetivos que persigue el Presupuesto, en aplicación del 
Plan de Mandato, que nos ha explicado el diputado de Hacienda, desde Ciutadans 
hemos trabajado en la configuración de una serie de propuestas que han sido 
presentadas al equipo de Gobierno. A título meramente enunciativo, hemos propuesto 
una reducción, por valor de seiscientos cincuenta mil euros, de las partidas 
relacionadas con publicidad y propaganda institucional, cuya reducción, aceptada por 
el Gobierno, ha sido de ciento cincuenta mil euros, con el compromiso de destinarlos a 
políticas de empleo, y, además, hemos solicitado el incremento o creación de partidas 
en diferentes ámbitos, como son el Área de Soporte a Familias, Gent Gran y Atención 
a la Dependencia, con un aumento de dotaciones al Servicio Local de Teleasistencia, 
con la implementación de un sistema de geolocalización para personas dependientes 
o ayudas específicas a entidades de discapacitados intelectuales, que han sido 
aceptadas por el equipo de Gobierno; en el Área de Gestión Forestal y Prevención de 
Incendios que se aumentaran las partidas destinadas a la recuperación de masas 
forestales, también han sido aceptadas por el Gobierno; en el Área de Salud Pública 
hemos solicitado financiación de la atención a la drogodependencia en la vía pública y 
programas de educación sexual para adolescentes y ambos han sido aceptados por el 
equipo de Gobierno; en el Área de Soporte del Mercado de Trabajo Local hemos 
solicitado partidas para ayudar a la recuperación de espacios municipales vacíos o en 
desuso para el fomento de la actividad económica, y también han sido aceptadas por 
el equipo de Gobierno; en Áreas de políticas educativas locales hemos solicitado 
soporte para la escolarización universal en la educación de cero a tres años, pero esta 
no ha sido aceptada; ayudas a las familias en la cofinanciación de libros de texto y 
material, queda aceptada a través de programas complementarios; aumento de las 
ayudas a la reparación y la mejora de instalaciones escolares; ha quedado en el aire 
también esta propuesta; en el Área de Sistema Regional de Lectura Pública hemos 
solicitado fondos destinados a la adquisición de libros en lenguas castellana e inglesa, 
esta propuesta tampoco se nos ha aceptado; en el Área de Promoción Turística 
hemos solicitado ayudas destinadas a la traducción al inglés u otros idiomas de webs 
municipales que ya dispongan de los dos idiomas oficiales de Cataluña, se nos ha 
aceptado la propuesta; en el Área de Soporte al Tejido Productivo hemos solicitado 
que se aumentara la partida hasta cinco millones, se ha aceptado parcialmente; en el 
Área de Mitigación del Cambio Climático y Sostenibilidad hemos solicitado que se 
aumentaran un 100% las partidas destinadas al Subprograma de Mitigación del 
Cambio Climático y se nos ha aceptado; en el Área de Dinamización del Deporte 
Municipal, aumentar las ayudas al deporte contra el riesgo de exclusión social y se ha 
aceptado también por parte del equipo de Gobierno; en el Área de Soporte a los 
Servicios Sociales Municipales, transferencias para la adquisición de pisos, para su 
posterior reconversión en vivienda social, y se nos ha comunicado que esto queda 
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pendiente del desarrollo o la aprobación de una Ley que está en trámite en el 
Parlament de Catalunya; en el Área de Planificación y Gestión de Espacios Naturales 
Protegidos hemos solicitado un aumento de fondos para la limpieza de ríos y 
corredores agrícolas, que se nos ha aceptado, y por último en el Área de Educación 
hemos solicitado el impulso de la formación vial en las escuelas y la dotación de 
alcoholímetros a las policías locales para el control del transporte escolar y en ambos 
casos se nos ha aceptado. 
 
Todas estas propuestas, creemos que se pueden articular presupuestariamente o a 
través del Catálogo de Servicios u otras herramientas y pretenden enriquecer los 
Presupuestos de la corporación y los servicios que ofrecemos a los municipios y 
ciudadanos de nuestra provincia. Y habiendo sido estimadas en parte, hacen que 
nuestro voto, en esta aprobación inicial de los presupuestos de la Diputación de 
Barcelona para el ejercicio de 2017, sea de abstención; una abstención que no 
significa conceder un cheque en blanco al Gobierno, sino que significa que, durante el 
ejercicio, desarrollaremos una labor de control y fiscalización sobre la ejecución 
presupuestaria. Muchas gracias.” 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En tot cas, 
afegir-nos inicialment al reconeixement a les entitats i a les persones que, des de fa 
molts anys, lluiten contra el VIH i contra aquesta xacra i, per tant, afegir-nos a la 
celebració, avui, del Dia Internacional de la Lluita contra la SIDA i reconèixer la feina 
que han fet, molt especialment, molts ajuntaments i moltes entitats per visibilitzar 
aquesta lluita i aquesta xacra i aquesta necessitat de combatre-la a molts nivells.  
 
La nostra intervenció sobre el Pressupost té dues parts: una, més global, i una altra, 
més vinculada a propostes concretes que l’equip de Govern ja coneix, però que 
segurament la resta de Grups potser no coneixen i, sobre això, farem alguna 
referència. 
 
En primer lloc, nosaltres el que volem fer és valorar positivament que hi hagi hagut 
diàleg i que, per tant, hàgim tingut la possibilitat de fer un debat sobre propostes o el 
mateix fet d’haver pogut fer aquest debat específic, avui, en un Ple extraordinari.  
 
Valorem la documentació aportada senzillament en números i en lletres. No només els 
números sinó també les lletres, que expliquen les decisions polítiques que hi ha 
darrere de determinades xifres i, per tant, ens serveix per orientar la nostra posició i les 
nostres propostes. De cara a propers exercicis, també suggerim que potser valdria la 
pena fer un debat també en Comissions Informatives per poder fer, segurament, el 
debat més sectorial, perquè el Pressupost de la Diputació, aquests nou-cents i escaig, 
quasi nou-cents cinquanta milions d’euros, segurament mereix un debat sectorial. 
 
El nostre Grup creu que, evidentment, el Pressupost és un instrument de control 
econòmic i de fiscalització, també, de l’acció política que fa el Govern. Limita i controla 
l’acció del poder executiu, autoritza recursos i permet, en definitiva, fer accions 
vinculades al Govern. L’any passat en parlàvem, ens deien que, bé, és el primer 
Pressupost del mandat, que és un Pressupost que l’arrosseguem del Govern anterior i 
que no és d’aquest Govern. Bé, ara sí que parlem del primer Pressupost d’aquest Pla 
de Mandat. També, volem fer constància que aquest és el primer Pressupost del 
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mandat d’aquest nou Govern però, també, és el sisè Pressupost que presenta 
Convergència i Unió des de la Presidència i des de l’Àrea d’Hisenda i, per tant, no és 
un Pressupost estrictament nou sinó que és un Pressupost que, també, adoleix de sis 
anys de presidència de Convergència i Unió a la Diputació de Barcelona i a la 
presidència de l’Àrea de Recursos Interns. I per tant fem esment de que creiem que és 
un Pressupost, en general, que abraça aquest principi clàssic per excel·lència de 
cercar l’equilibri pressupostari i l’estabilitat pressupostària, amb aquesta idea de que, a 
partir d’aquí, acabarem amb el dèficit públic; que s’ha demostrat que no és així, que és 
absolutament ineficaç el criteri d’estabilitat i de buscar l’equilibri pressupostari per 
acabar amb el deute públic. L’únic que ha significat, en definitiva, és una constant 
davallada dels recursos públics i, sense anar més lluny, podeu fer un exercici de 
recuperació dels pressupostos dels darrers quinze anys d’aquesta corporació i es 
veurà que hi ha hagut algun increment, però que en alguns moments d’aquesta casa 
també hem estat amb els mateixos números que estem en aquest moment. 
 
És evident, i es bo que així es reconegui, que el Pressupost és una eina de planificació 
i que, per tant, des de la planificació i l’avaluació de les polítiques i l’avaluació i la 
planificació de l’economia, també podem analitzar quin és el marc i cap a on es vol 
anar. Aquesta idea, per a nosaltres la planificació és important, sense perdre de vista 
que la planificació, a llarg termini, no s’ocupa de les decisions futures, s’ocupa del futur 
de les decisions actuals i, per tant, ha de preveure que allò que decidim avui es pugui 
continuar en el temps. Es tracta de saber, en definitiva, què volem fer amb el 
Pressupost que tenim, on estem i com ens hem d’orientar. I sobre això ens hem de 
posicionar perquè, al final, aquest Pressupost marca una estratègia i sobre aquesta 
estratègia ens hem de posicionar. Però també, i és el que farem, però, també, no 
podem perdre de vista, les intervencions que m’han precedit ho han dit, que estem en 
un escenari de contracció pressupostària, que estem en un escenari on la Llei 
d’estabilitat pressupostària limita absolutament les possibilitats de treball de les 
corporacions locals, on molt ens temem que, avui, el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, que s’està reunint, no s’estarà preocupant de l’asfíxia econòmica que 
pateixen els ajuntaments i que pateix el món local. I en aquesta corporació ens hem de 
fer ressò. No s’estarà preocupant per les dificultats que tenen molts ajuntaments i 
moltes corporacions per culpa, bàsicament, de la Llei d’estabilitat, de la LRSAL i també 
de l’impagament dels deutes que la Generalitat té amb aquest corporació i, en aquest 
sentit, després m’hi referiré en algun altre moment, fer una referència a què aquesta 
col·laboració contínua que té la Diputació amb la Generalitat de Catalunya, en aquests 
moments, creiem que pot estar, fins i tot, hipotecant les polítiques complementàries 
que fa la Diputació amb els governs locals. En els pressupostos, es diu una xifra: 18,9 
milions en transferències a la Generalitat. Nosaltres hem fet el nostres números i és 
pràcticament el triple d’aquesta xifra. Pràcticament el triple. Estem parlant que 
pràcticament hem incrementat en un 140% l’aportació directa o indirecta, a través dels 
ajuntaments, a la Generalitat de Catalunya; perquè, si nosaltres paguem allò que la 
Generalitat no paga, al final li estem posant recursos a la Generalitat de Catalunya. I, 
per tant, ens preocupa aquesta hipoteca que podem estar tenint en relació amb les 
polítiques públiques perquè, pràcticament, estem gastant el mateix en coses que 
abans pagava la Generalitat que el que ens gastem en invertir o que ens gastem en 
educació. És així. Polítiques d’educació, polítiques d’ocupació, polítiques de territori...; 
vinculades a coses que abans havia de fer la Generalitat i que ara fa la Diputació i que, 
per tant, els ajuntaments i la Diputació no els tenim per fer altres coses. Evidentment, 
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també ens preocupa que, en aquest país, no hàgim estat encara capaços de tenir una 
Llei d’hisendes locals, una Llei de finances locals, una Llei de governs locals i una Llei 
d’organització territorial, probablement, totes tres haurien de ser una única llei, però 
hem de fer constar de que això és així. 
 
Per tant, tenim un context que és el que és, i en aquest context se’ns presenta aquest 
Pressupost i se’ns presenta la possibilitat de debatre aquest Pressupost en funció 
d’aquests objectius estratègics que planteja el Govern de la Diputació. Nosaltres vam 
fer un seguit de propostes que vam fer arribar a l’equip de govern, se’ns ha anat 
donant resposta i nosaltres aquestes propostes les hem emmarcat en la lògica del que 
avui ha presentat el diputat d’Hisenda, i el que se’ns ha explicat a les Comissions 
Informatives, en la lògica del que s’ha volgut fer, que creiem que és una bona decisió, 
d’orientar la despesa, el Pressupost d’aquesta casa en funció d’aquests objectius 
estratègics del Pla de Mandat. 
 
Les nostres propostes anaven en dos grans blocs. Una proposta molt adreçada a les 
qüestions internes de la casa, a les qüestions que anaven amb el dia a dia del 
funcionament de la corporació. I un altre bloc de propostes que tenen a veure amb les 
polítiques, sobretot, adreçades als ajuntaments i a la ciutadania. Intentar fer allò que 
hem dit moltes vegades de que la Diputació sigui realment el motor de la innovació de 
les polítiques públiques de la nostra demarcació. Per tant, hi ha aquests dos grans 
paquets. 
 
En el primer paquet, n’hem parlat moltes vegades, hi ha un grup important de 
qüestions que tenen a veure amb el Capítol I; un grup important de qüestions que 
tenen a veure amb el Capítol II; un grup important de qüestions que tenen a veure amb 
com gestionem les transferències de subvencions, etc.; i un important bloc de 
propostes tenen a veure amb allò que estem dient, però que no acabem d’aplicar, que 
és com li donem una perspectiva de gènere potent a aquest Pressupost. Són 
qüestions que tenen molt a veure amb com aquesta casa gestiona les coses. 
 
Nosaltres hem parlat... Hi ha coses que no acabem d’entendre. Nosaltres hem 
proposat qüestions que tenen a veure amb la plantilla, amb els recursos humans 
d’aquesta casa, no acabem d’entendre per què no tenim recursos per preveure un 
increment de retributiu, com sí que han fet altres ajuntaments i altres corporacions com 
l’Àrea Metropolitana. Creiem que hem de tenir recursos per preveure un increment 
perquè esperem, potser li hem de dir al companys del banc de l’esquerra que no ho 
espatllin, esperem que almenys els funcionaris, el 2017, puguin incrementar els seus 
recursos. No acabem de veure com evoluciona les qüestions vinculades a l’Organisme 
de Gestió Tributària i a la seva equiparació. Tampoc acabem de veure per què no ens 
serveix la carrera professional que teníem aprovada el 2012. Tampoc acabem de 
veure qüestions vinculades a la transparència, per què no fem un esforç important de 
ser encara més transparents. I, en aquest sentit, tampoc acabem de veure com el 
govern tracta el que haurien de ser les joies de la corona o el que creiem, el nostre 
grup, que són les joies de la corona, entenguin-me: la Xarxa de Parcs, la Xarxa de 
Biblioteques, l’Organisme de Gestió Tributària, la XAL, l’Institut del Teatre... Tot això 
que té a veure amb organismes externs o amb organismes autònoms, però que té 
també a veure amb polítiques molt singulars de la casa, també s’ha d’incorporar a les 
polítiques de transparència de recursos humans, de participació. En aquests moments, 
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ens preocupa enormement cap a on va l’Organisme de Gestió Tributària; cap a on va 
la XAL; com funciona la Xarxa de Biblioteques; com funciona la Xarxa de Parcs 
Naturals... Creiem que són temes estratègics que no sabem si tenen a veure amb 
l’objectiu cinc o amb l’objectiu sis però, en definitiva, tenen a veure en com aquesta 
Diputació presta uns serveis d’una manera diferent i com, sobretot, incorpora a la seva 
gestió del dia a dia tant l’opinió de la ciutadania com l’opinió dels ajuntaments, que ho 
hem parlat abans. 
 
Després hem fet un, insisteixo, en un grup important de propostes que anaven amb les 
externalitzacions de la casa, amb la gestió del Capítol II, en com nosaltres podem 
veure si allò que estem gestionant de manera indirecta ho podríem gestionar 
directament. Creiem que és un tema estratègic, creiem que és un tema que s’ha 
d’analitzar. Hi ha molt milions d’euros vinculats a contractes amb empreses que 
hauríem de veure si nosaltres no podem gestionar. Del Reglament de subvencions 
n’hem parlat, hi haurà un treball específic sobre la normativa, no em vull allargar. 
Saben que és la nostra qüestió. Creiem que hi ha temes que realment sí que poden 
ser excepcionals però, en general, són qüestions que tenen a veure amb en com 
integrem, en el dia a dia, moltes de les subvencions que estan aquí.  
 
I en el tema de la perspectiva de gènere ja n’hem parlat moltíssimes vegades. Creiem 
que hem de donar un pas decidit. No val només amb un Pla d’Igualtat, hem de, els hi 
deia l’altre dia als responsables de l’Àrea, hem d’anar programa a programa, partida a 
partida, veure quin impacte està tenint cada una de les polítiques que estem fent. Anar 
a mirar com inverteix la Diputació en construir equitat. Vostès ho diuen sovint, estem 
en una lògica de l’Smart Region. Nosaltres volem una Diputació que va cap a la Equal 
Region. Anem cap a una regió molt més igualitària, molt més potent, molt més, amb 
moltíssima més equitat. Creiem que per aquí haurien d’anar les polítiques. I per aquí 
va la majoria de les polítiques que nosaltres hem anat fent. Tenen a veure amb 
pobresa energètica; tenen a veure amb suport als barris; que tenen a veure amb 
equilibri territorial; que tenen a veure amb intentar que aquella gent que més pateix la 
crisi i els efectes de la crisi tingui recursos per abordar-ho; que tenen a veure amb 
polítiques d’educació, amb polítiques de cultura, amb polítiques LGTBI, amb polítiques 
diverses que nosaltres hem fet mocions; amb polítiques vinculades a l’envelliment 
actiu, a la recuperació de la dignitat de la gent gran, en pensar que ja no val només 
amb els Casals d’Avis; que hem d’anar molt més enllà. En polítiques que tenen a 
veure també amb la infància. En el debat que hem fet aquests dies, els hi fem un 
suggeriment nou, creiem que probablement el 2018, a l’exercici 2017 i, per tant, pintat 
en el Pressupost 2018, haurien de pensar en un programa específic de drets de la 
infància; creiem que és important que ho facin. Tots són propostes vinculades a donar 
recolzament a polítiques públiques, a intentar reforçar polítiques que tenen a veure 
amb l’energia, amb la pobresa, amb la gent gran, amb la dignitat, amb la igualtat, amb 
la justícia social... Propostes que hem fet, no les puc detallar perquè ja m’estic 
acabant, excedint el meu temps, però que tenen a veure amb intentar que la Diputació 
de Barcelona sigui realment motor de la innovació, motor de la capacitat de generar 
polítiques públiques potents que tinguin impactes sobre el dia a dia de la gent.  
 
En resum, nosaltres el que hem plantejat són accions des d’una posició constructiva. 
Creiem que són propostes que encaixarien en el Pla de Mandat. Creiem que són 
propostes que podrien haver entrat en aquest 2017. Hem tingut resposta per part de 
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l’equip de Govern de les nostres propostes. Creiem que hi ha bona voluntat de recollir-
les, d’incorporar-les, però la realitat és que avui no estan incorporades en el 
Pressupost; ho entenem. És evident que no compartim el 100% dels objectius del 
mandat i, per tant, tampoc compartim el Govern i, per tant, no ens correspon, 
segurament, que siguin incorporades totes al 100%. Per tant, la nostra proposta no pot 
ser, la nostra posició no pot ser, en cap cas, de bloquejar el Pressupost, de negar-nos 
al diàleg. Som una oposició constructiva, no ens... no creiem que la nostra funció, 
aquí, sigui anar a bloquejar el funcionament de les administracions. Som gent de 
diàleg. Som gent constructiva i, per tant, la nostra proposta és, en la mesura que en el 
la seva voluntat sigui anar recollint les nostres aportacions, anirem donant-li suport; 
però avui, d’entrada, per començar creiem que la nostra posició ha de ser 
d’abstenció.  
 
Creiem que el Pressupost, evidentment, ha de seguir el seu camí, s’ha d’aprovar. Els 
ajuntaments necessiten els recursos, no només els recursos econòmics, necessiten 
els recursos tècnics de la casa, necessiten l’orientació de la Diputació, necessiten 
l’impuls de la Diputació; per tant, no seria raonable per una força municipalista 
bloquejar aquest Pressupost, però sí que creiem que queda camí per recórrer, que 
queden feines per fer i esperem que, durant el 2017, en puguem anar treballant per 
intentar que el 2018 sigui un Pressupost encara més potent per intentar que allò que 
nosaltres volem, que la demarcació de Barcelona, que els municipis de la seva 
demarcació, que la gent que viu als municipis de la nostra demarcació, tingui una 
situació de major dignitat social, puguem aconseguir-la també a través dels 
Pressupostos de la Diputació.  
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Abans de començar el 
posicionament, la intervenció per al posicionament del meu Grup, també voldria tenir 
un record avui, dia 1 de desembre, el Dia Mundial de Lluita contra la SIDA. Perquè és 
molt important continuar incidint en la necessària pedagogia i informació a tota la 
ciutadania i perquè és evident que no podem baixar la guàrdia. Donades les dades de 
l’Organització Mundial de la Salut, que ens diuen que l’any passat, l’any 2015, encara 
va pujar un 7% els casos d’infeccions per VIH i, per tant, en un moment  en què  
sembla que pot ser aquesta malaltia, la tenim controlada, hi ha tractaments, si més no 
en el primer món, recordem que encara hi ha moltes parts del planeta que no; les 
dades ens diuen exactament el contrari, que encara es produeixen moltes infeccions i, 
per tant, cal continuar, com dèiem, amb aquesta pedagogia.  
 
Dit això i entrant en matèria, és a dir, a valorar aquests Pressupostos i a posicionar-
nos quant als mateixos, faré molt ràpidament unes consideracions generals per entrar 
després, de seguida, a continuació, a explicar quines han estat les nostres aportacions 
des de, també, una posició molt constructiva. I tenint en compte que, aquestes 
aportacions el que perseguien és poder donar resposta al que, d’alguna manera, ja 
s’ha dit per part d’altres Grups, i és a que les polítiques que es fan a la Diputació de 
Barcelona puguin tenir, a través dels ajuntaments, un impacte directe en la vida 
quotidiana i en el dia a dia de la gent, de la ciutadania.  
 
Aquest és un Pressupost de nou-cents trenta-sis milions d’euros, per tant, és un 
Pressupost, ja s’ha dit, molt i molt important. I el que pretenem és, amb aquestes 
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polítiques, que es doni l’assistència i el suport necessari als tres-cents onze municipis 
de la província. Tres-cents onze municipis que són diversos, com sabem perfectament; 
perquè tenim grans municipis amb una població molt elevada, fins a petitíssims 
municipis, alguns d’aquests, a més, amb extensió també molt gran; més gran que el 
que jo represento, que és un dels municipis, dels vint-i-cinc municipis més grans en 
població de Catalunya, però que, en canvi, té gairebé 4,6 quilòmetres quadrats. Al 
contrari, a la província, a la demarcació ens podem trobar alguns amb una població 
molt petita i amb una extensió molt elevada i, per tant, la problemàtica sempre és molt 
particular de cada municipi; però hi ha punts en els quals coincidim i que tenim en 
comú, hi ha problemàtiques que són comunes. I, per tant, és important que les 
polítiques que es facin aquí, de cara als municipis, siguin des de Programes 
d’assistència, que són necessaris, des de la potenciació de les xarxes de la feina 
comuna... Perquè pensem que la Diputació de Barcelona no pot fer un mer paper de 
repartidor, de repartidora de diners, no es tracta d’això. És important, també, el poder 
prestar el finançament necessari per tirar endavant les necessitats de cada municipi, 
això ho sap cada ajuntament; per tant, és important confiar en l’autonomia municipal, 
en l’autonomia local, perquè cada municipi acabi decidint exactament com pot gastar 
els diners per un determinat programa o projecte però, com deia, és important que 
moltes de les coses les fem en concertació, que moltes de les polítiques i dels 
programes i projectes també siguin en comú i, fins i tot, que compartim bones 
pràctiques, que d’això estem molt necessitats.  
 
En aquest sentit, nosaltres sí que som partidaris de l’equilibri pressupostari i de la 
solvència financera, conceptualment. No com l’entén la Llei. Nosaltres no creiem en 
els “corsés” i, a més, si mirem aquesta Llei actual el que fa, precisament, és això, és 
encorsetar la manera de treballar, de gestionar que podem tenir determinats 
ajuntaments. Tot i que, conceptualment, jo crec que això ho compartirem no només a 
nivell de les administracions, jo diria que, fins i tot, a nivell domèstic i familiar, és que ni 
les famílies poden gastar més del que ingressen, en termes generals, ni les 
administracions ho poden fer; però, precisament, els ajuntaments són, fins ara, les 
úniques administracions que, amb aquesta asfixia financera que patim, demostrem 
que quan acaba l’any i liquidem els comptes som capaços d’exhibir superàvit. Perquè 
nosaltres no podem tancar amb dèficit, nosaltres no ho podem fer, però és que, com 
deia, amb l’asfixia financera, amb les dificultats de finançament que tenim, amb els 
pocs recursos que encara tenim després de tantes dècades de demandar i d’exigir un 
finançament com ens correspon, encara continuem complint amb aquests equilibris 
pressupostaris, amb aquesta solvències financeres i, especialment, tancant l’any amb 
uns números més que dignes.  
 
Per tant, deia conceptualment sí, amb els “corsés” de l’actual llei ni molt menys, 
perquè no preveu, fins i tot, que tinguis una bona notícia al teu municipi o en aquest 
cas a la mateixa Diputació, una plusvàlua no esperada. Tu tens una plusvàlua no 
esperada i no pots fer una modificació de crèdit per, de seguida, fer polítiques en favor 
de la ciutadania i fer un nou equipament o arranjar un nou espai. Has d’esperar a 
liquidar l’any, has d’esperar-te a l’any que ve per veure com podràs gastar aquesta 
plusvàlua que no esperaves. I, és per això, que a la nostra intervenció no només 
parlarem del Pressupost 2017 que avui aprovem, portem aquí a l’aprovació, que avui 
el Govern ens proposa portar a l’aprovació; sinó que la nostra intervenció combinarà la 
mirada del Pressupost amb la que també esperem tenir, una vegada es liquidi l’any 
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2016, que suposem que serà cap allà el febrer, el març podrem conèixer aquesta 
quantitat, podrem conèixer els romanents de tresoreria i, per tant, també tindrem una 
nova disponibilitat de diners per poder tirar endavant aquestes polítiques de les que 
parlàvem abans. En el que nosaltres no coincidim, i en això sí que coincidim amb 
alguns dels Grups o amb la majoria de Grups de l’oposició, és que la Diputació no ha 
de finançar les obligacions del Govern de la Generalitat. Perquè quan el Govern de la 
Generalitat fa desistiment de les seves obligacions i de les seves competències, els 
ajuntaments tenim un problema, és cert; escoles bressol, ja s’ha dit; tenim un 
problema. Quan la fórmula i el model era d’aportar un terç les famílies, un terç els 
ajuntaments i un terç la Generalitat i la Generalitat decideix que ni un sol euro 
apareixerà en aquesta partida, ni un sol cèntim d’euro, els ajuntaments és cert que 
tenim un problema i, per tant, la Diputació de Barcelona el que fa és consignar una 
part per acabar tapant aquest forat, aquestes dificultats que tenim i que, a més, 
agraïm, des dels ajuntaments agraïm, perquè sinó encara el forat seria molt més gran. 
Però certament, saben que nosaltres recordem que si anem a tapar els forats que 
deixen unes altres administracions, aquests diners no els podrem dedicar a altres 
coses. Si la Generalitat no fes desistiment de la seva obligació, poso aquesta per cas, 
de les escoles bressol, aquests diners que van a tapar aquest forat els podríem 
dedicar a fer altres coses als nostres municipis, que és el que ens agradaria. Per tant, 
nosaltres, torno a dir, ja s’ha dit i tornem a insistir, pensem que la Diputació, ho dic 
d’aquesta manera segurament poc precisa i poc comptable, no ha de finançar, i 
m’entenen molt bé el que vull dir, les obligacions que tenen altres administracions en 
aquest cas el Govern de la Generalitat.  
 
I tot i així nosaltres farem alguna petició en aquest sentit, perquè el forat el tenim i, per 
tant, l’hem de resoldre a curt termini. Esperem que a mitjà i llarg termini no però sí a 
curt termini. També pensem, i això s’ha dit per part, sobretot, del portaveu que m’ha 
precedit en l’ús de la paraula, que aquesta és una instància on s’espera de nosaltres 
que fem una oposició, encara que sigui clara, de control, de seguiment... També és 
necessari fer una oposició constructiva, i ho dic perquè aquest és, com deia un espai, 
una instància de concertació entre els representants de la ciutadania, en aquest cas, 
els representants dels ajuntaments que, com dèiem abans, d’ajuntaments n’hi ha molts 
i de municipis n’hi ha molts, fins a tres-cents onze, i molt diferents, governats també 
amb fórmules molt diverses, per formacions polítiques, per tots nosaltres i en 
combinacions també molt diverses i, per tant, quan venim aquí el que venim és amb la 
voluntat de solucionar, en part, els problemes que tenim i de trobar assistència, torno a 
insistir, de trobar suport, torno a insistir, a les polítiques que hem d’engegar per fer la 
vida més fàcil de la ciutadania i per cercar un major benestar de la gent. Per aquest 
motiu, nosaltres també, nosaltres som dels que la nostra posició aquí, tot i no formar 
part del Govern, és una posició que vol ser constructiva i és per aquest motiu que 
venim treballant des de fa uns dies, unes setmanes, una sèrie de propostes que, 
especialment amb el diputat delegat de l’àmbit, president de l’àmbit, hem treballat 
però, bé amb el Govern, perquè a banda d’aquelles partides que ja venien d’altres 
pressupostos, pensàvem que era imprescindible encetar nous camins en alguns 
àmbits que cada cop ens interpel·len més i era per concretar. D’una banda, recordem 
que nosaltres ja vam fer una sèrie de propostes l’any 2016, a aquestes m’hi referiré 
ara de seguida però una mica més tard, perquè també hem volgut veure el grau de 
compliment i encara ens quedaven alguns aspectes que estaven pendents d’executar 
i, per tant, estaríem interessadíssims a poder veure el seu compliment durant aquest 
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exercici 2017. Pel que fa a les noves propostes, algunes no són tan noves, com és la 
primera, alguna ve de l’any passat, perquè tenien una voluntat plurianual com és el Pla 
de suport a les persones amb mobilitat reduïda, previ informe dels Serveis socials 
municipals, per fer aquesta reformes a l’habitatge per facilitar l’accessibilitat i la millora 
de l’autonomia personal. Ja es va fer una aportació per a l’exercici 2016 i la nostra 
intenció i a més, l’acord ja va ser així, és de tornar una altra vegada a fer una aportació 
en aquest pressupost 2017 i, en principi, així serà amb una quantitat de tres milions 
d’euros. Si m’equivoco en alguna cosa em corregirà després el diputat.  
 
Pel que fa a l’accessibilitat, aquesta sí que és una nova petició d’enguany, el pla de 
suport al petit comerç local i de proximitat per a la millora de l’accessibilitat als seus 
locals, per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques i de mobilitat. És cert que a 
les ciutats hem fet un esforç impressionant, tenint en compte les condicions que 
teníem fa unes dècades, per millorar en accessibilitat la nostra via pública, el nostre 
espai públic i, en aquest sentit, el que hem detectat és que hi ha dificultats per portar a 
terme, de vegades, són petits arranjaments, per facilitar l’accessibilitat de tothom a 
aquests petits establiments. I, és per això, que havíem fet nosaltres una petició d’una 
aportació inicial de dos milions d’euros. En principi el Govern ens proposa aplicar això 
una vegada coneguem la liquidació del 2016, els romanents de tresoreria i, per tant, bé 
ens està bé, estarem pendents allà quan pertoqui fer aquesta modificació de crèdit 
perquè així sigui, perquè es compleixi però, en principi, hi estem d’acord.  
 
El programa de suport als ajuntaments per a l’aplicació de mesures urgents per facilitar 
habitatge social, en aquest cas ampliació del cens d’habitatge de lloguer social. Aquest 
és un tema cabdal avui mateix parlar de la pobresa habitacional i de la pobresa també 
energètica i, per tant, sumat a això també l’aplicació de mesures d’expropiació per 
incrementar el parc d’habitatge públic, fons i mesures de lluita contra la pobresa 
energètica. Nosaltres demanàvem una aportació inicial de quatre milions d’euros, 
perdó, de quaranta milions d’euros; finalment el Govern ens proposa una primera 
aportació de quinze milions d’euros en un programa que seria més ampli, que no seria 
exclusivament el que acabo d’explicar i inclouria aquesta pobresa habitacional i 
energètica, però entenem que és un programa més ampli i, per tant, si al llarg de 
l’exercici hi ha possibilitat de poder incrementar aquests quinze milions d’euros, 
pensem que seria molt necessari.  
 
L’altre és el programa de suport als ajuntaments per la lluita contra l’absentisme 
escolar i el foment per a l’ampliació de programes d’inserció professional. En aquest 
cas, hi ha una aportació d’un milió d’euros. L’altre és el programa de suport a beques 
menjador a alumnes de secundària, precisament abans feia esment d’aquests forats, 
però que és imprescindible continuar treballant en aquest sentit i aquí el que pretenem 
és poder garantir un nivell de cobertura suficient, en funció de les demandes no 
ateses. També pensem que l’òrgan, la instància per coordinar aquestes polítiques han 
de ser els Consells Comarcals, perquè són els que recullen la demanda, són els que 
coneixen la situació en profunditat i també fan el tràmit i, per tant, en coordinació amb 
els Consells Comarcals podríem tirar aquest programa de suport. El Govern ens 
proposa recollir-ho en un programa complementari, potser aquí sí que caldria, 
demanaríem una mica més de concreció. Si és avui, seria fantàstic i si no és avui com 
més aviat millor, demanaríem concreció de com fer-ho, via aquest programa 
complementari. La partida extraordinària, municipis de menys de... en principi havíem 
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demanat de vint-i-cinc mil habitants, finalment de quinze mil habitants per la garantia 
de subministrament d’aigua, sobretot aquells municipis afectats per la sequera de 
l’estiu 2016 i, en aquest cas, hi ha l’aportació; demanem aportació de tres-cents mil 
euros. De fet, hem vist que s’ha fet un esforç, que hi ha hagut un increment, que el 
Govern ha proposat fer l’increment de la partida de contingència per donar resposta a 
aquesta petició i, certament, hem comprovat que s’ha doblat la partida del fons de 
contingència i, per tant, esperem que es pugui donar resposta, com deia, per poder 
garantir el subministrament de l’aigua en aquells municipis, especialment en aquests 
petits municipis. 
 
Altres dues partides que són bàsiques, perquè són polítiques dirigides a les persones, 
especialment a persones amb dependència, persones també grans, la gran majoria, i 
el que demanàvem era incrementar la partida de teleassistència, la partida del 
programa de serveis d’atenció a la dependència. I hem vist que el Govern ha 
incrementat en el doble tant una partida com l’altra i, per tant, estem en el camí de 
poder atendre les necessitats cada cop més grans. Vostès coneixen perfectament que, 
a més a més, ja reconeixen el grau 1 de dependència i això ha suposat una altra 
vegada un increment molt important de l’esforç que fem a nivell municipal i ara era el 
moment de fer aquest esforç.  
 
Això són quant a les peticions i ara ja vaig molt ràpida, quant a les peticions noves o 
que venien de l’any passat. Ara hi ha alguns aspectes dels acords que vam assolir des 
del punt de vista pressupostari l’any passat, que pensem que tenen elements a acabar 
d’executar. Un és la creació del programa de suport als ajuntaments per a l’aplicació 
de la Llei de Transparència. S’ha de valorar el grau de compliment i d’avaluació del 
mateix pels ajuntaments, de com i de quant, també, aquells municipis de menys de 
cinquanta mil. En aquest cas, el Govern el que ens proposa és activar-ho durant el 
2017. Estarem també molt pendents d’aquest compliment i de la configuració d’una 
oficina específica, sobretot torno a dir, d’atenció a aquells municipis que no són 
municipis grans, que tenen dintre de les seves dificultats, més recursos per tirar 
endavant el compliment, d’una banda, de la Llei, com és obligatori, mandatori que 
dirien; i l’altra, aquesta voluntat que tenim, no només de complir una llei sinó de ser 
transparents i d’explicar tot allò que es fa o que es pretén fer en el futur en els nostres 
ajuntaments. L’altre és el procediment de compra centralitzada de material de via 
pública, d’això ja en vam parlar fa un any, aquí el que demanem és aquesta compra 
centralitzada, un únic concurs públic per coses que compartim, elements que 
compartim tots els ajuntaments, tan senzill com comprar papereres o com comprar 
bancs, contenidors, jocs infantils; és a dir, allò que necessàriament uns compraran 
tres, altres compraran mil però són elements que necessitem a cadascun dels nostres 
municipis. Aquí sentim una certa insatisfacció perquè el Govern ens proposa parlar-ho 
a fons durant aquest any 2017 i començar a fer-ho el 2018 i hi ha algunes entitats 
municipalistes, com és l’ACM, que això ja ho fa en determinats àmbits; però ja ho fa, 
és a dir, no hem d’inventar res estrany i el que es tracta és, simplement, fer un estalvi 
que seria molt interessant per a tots els municipis, a partir, d’una compra que serà 
centralitzada amb aquest concurs públic únic que és que no hi ha més. Igual 
necessitem els dotze mesos per pensar-ho bé, però hi ha experiències, encara que 
sigui amb el subministrament energètic i en altres àmbits hi ha experiències i el que es 
tracta simplement és, amb aquesta experiència, d’alguna, torno a dir, entitat 
municipalista és tirar pel dret.  
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Pel que fa al pla de renovació de vehicles municipals, un programa pilot de cotxes 
elèctrics. Si, això va molt en la línia d’aquesta lluita contra el canvi climàtic, si realment 
ens ho creiem. És molt important també apostar amb les polítiques i amb els 
pressupostos en aquesta línia i pactar un programa pilot de cotxes elèctrics amb un 
estudi primer de tipologia, de procediment i de mesures de sol·licitud. Evidentment 
limitant l’adquisició per municipi, per tant, l’objectiu d’entrada podria ser un cotxe 
elèctric, com a mínim, que cada municipi de la demarcació pugui dir que almenys té un 
cotxe elèctric. El Govern ens proposa fer-ho efectiu amb l’aplicació dels romanents 
també i, per tant, esperarem a que es produeixi aquesta liquidació.  
 
I ja acabant, repassant, d’una banda, ens queda pendent la creació d’un grup de 
treball, d’estudi de la valoració de l’oferta de gestió de serveis municipals des de la 
Diputació, amb la possibilitat d’ampliar la cartera de serveis amb l’objectiu que tenim 
d’homogeneïtzar la qualitat dels serveis i de reduir despeses. També el Govern acorda 
tirar-ho endavant durant aquest any 2017. L’aplicació dels acords aprovats a la moció 
quant a la conferència sobre el canvi climàtic, per tant, aprovem moció però també 
posem en marxa els seus acords i, per tant, hem de donar suport a projectes 
d’economia verda social per crear nova ocupació, a projectes d’autosuficiència 
energètica, mobilitat i transport, a participació i educació i, per últim, crear la Comissió 
de Treball tècnic-política, política-tècnica per al seguiment polític i la implementació 
dels acords sobre el canvi climàtic de París. Aquestes tres últimes que quedaven 
pendents, precisament tenen a veure amb la sostenibilitat i, torno a dir, amb aquesta 
lluita contra el canvi climàtic. Per tant, creació de la Comissió de Seguiment polític; 
implementació de la tercera conferència de les Nacions Unides sobre habitatge i 
desenvolupament sostenible, Habitat 3, que, bé, sabem que la mateixa presidenta està 
molt interessada i ha participat en algunes instàncies, tot i que ara no m’està sentint... I  
bé, ens encantaria poder participar, des del Grup Socialista també, en aquesta 
Comissió si és possible i bé, per aquesta feina conjunta, per aquest acord sobre les 
propostes que han intentat ser constructives per part del nostre Grup, nosaltres 
votarem favorablement a aquests Pressupostos.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: No es preocupi presidenta, no tardaré 
vint-i-cinc minut, trigaré menys. Breument, jo crec que des del Grup d’Esquerra, 
primer, també ens voldríem afegir, com han dit altres Grups, avui és un dia 
Internacional contra la Sida i, per tant, també volem demostrar el nostre suport, 
sobretot, al tercer món que és on encara continua sent una autèntica lacra que afecta 
majoritàriament a molts dels seus ciutadans.  
 
Sobre el Pressupost 2017, nosaltres entenem que la Diputació de Barcelona disposa 
en aquests moments d’unes finances absolutament sanejades, amb un nivell 
d’endeutament, diríem, de les diputacions, més baixes de tot l’Estat espanyol; amb un 
romanent de tresoreria ampli i amb una Llei d’Estabilitat Pressupostària que no ens 
permet poder fer, poder disposar de més endeutament per fer més polítiques a favor 
del món local. Si no tinguéssim aquesta llei d’estabilitat pressupostària, segurament, 
ens permetria tenir més dotació de diners per fer polítiques a favor del conjunt de 
localitats i de municipis de la nostra demarcació. I nosaltres creiem que, en el fons, 
estem fent un Pressupost que dóna resposta a allò que ens demana el món local. De 
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fet, jo voldria des del Grup, agrair la feina feta pel diputat Cañizares amb tot el seu 
equip; agrair també a tots els gerents, els diputats i diputades que hem estat treballant 
en l’elaboració d’aquests pressupostos per a l’exercici 2017, els coordinadors i gerents 
i, en definitiva, a tot el món local. Perquè ha estat un any en què la seva presidenta, 
d’aquesta institució, i els vicepresidents i també alguns diputats que estem en el 
Govern, els diputats que estem en el Govern, ens hem reunit amb cada un dels 
alcaldes i consistoris de tota la demarcació per tirar endavant un dels principals 
objectis que tenim, que és donar suport mitjançant les Meses de Concertació. I, per 
tant, hem pogut escoltar d’una forma directa què opina el món local d’aquesta 
administració i tots hem pogut veure que sigui el consistori del color que sigui, a nivell 
polític, tots valoren molt positivament, i totes, la feina que estem duent a terme des de 
la Diputació de Barcelona i també a nivell de pressupost. Tinguem en compte, si 
nosaltres no poguéssim tirar endavant aquests pressupostos; si avui hi hagués una 
majoria d’aquest Plenari que no recolzés aquest Pressupost, estaríem amb un 
Pressupost prorrogat i difícilment part dels compromisos, com per exemple les Meses 
de Concertació, es podrien desenvolupar. Vull dir una cosa amb tot el sentiment i amb 
tota la correcció que sempre hem tingut; a mi m’hagués agradat particularment com a 
portaveu d’Esquerra, que la CUP també, com a mínim, s’hagués abstingut en aquest 
Pressupost, per diversos motius, primer perquè estem en un procés de transició 
nacional que entenc que tots hem de fer pinya en un mateix sentit; segona perquè crec 
que són dels pressupostos més socials dels que ha tingut la Diputació de Barcelona 
els últims anys i, per altra banda, és veritat, segurament, com tot a la vida, hi ha 
imperfeccions que cal intentar millorar; segurament hi ha imperfeccions que cal 
millorar, però jo els hi diria que buscar l’equitat de tot el món local a la demarcació, que 
tothom disposés dels mateixos recursos, deu ser molt difícil perquè hi ha singularitats 
a cada municipi. Hi ha singularitats, per exemple, que la Nou de Berguedà que és un 
municipi molt petit, amb molt poc nombre d’habitants, encara no gaudeix d’una 
carretera i poder possibilitar fer una carretera és vuit milions d’euros d’inversió que, 
evidentment, si ho comptabilitzéssim en nombre d’habitants, segurament, no seria 
equitatiu respecte tots els habitants que tenim a cada una de les nostres poblacions. 
De la mateixa manera que, ara mirava una comparativa, Berga, que governa la CUP, 
per exemple, té el doble de recursos amb les Meses de Concertació que Badia del 
Vallès, que vostè és regidor però no governa. Per tant, segurament hi ha singularitats 
que cal poder analitzar en cada una de les nostres localitats i que fa que no puguem 
tenir una equitat i que, en tot cas, hem de buscar-la, també és veritat; l’hem de buscar.  
 
Com també tenim una tendència a anar cada vegada més al contracte-programa, que 
és analitzar cada municipi, veure  quines són les seves necessitats reals i com les 
podem atendre. Aquest és l’anàlisi de fons que, segurament, haurien de poder fer 
sobretot perquè es poden generar disfuncions argumentades i, en tot cas, si hi ha 
diferències no és el fet de la diferència és que es pugui justificar i argumentar el 
perquè d’aquestes diferències.  
 
Senyor Tovar, jo li vull dir una cosa, els recursos, el 65% dels recursos que vénen de 
l’Administració de l’Estat cap a la Diputació, no és que ens els regalin és que formen 
part dels impostos de tots els ciutadans i ciutadanes; per això vénen aquests diners. 
No és que l’Estat ens faci un regal, sinó que és que els ciutadans i ciutadanes paguem 
uns impostos i mitjançant aquests impostos que paguem es distribueixen els recursos 
a favor del món local. Agrair que puguem fer front al Pla de Mandat i que, per exemple, 
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en Cultura, aquest any, hi hagi una plataforma virtual que s’intenta tirar endavant per 
intentar que hi hagi el món de la ciència com un referent nostre a nivell de demarcació, 
per tant també apostem per la innovació dins del que és la demarcació de Barcelona. I,  
finalment, vostès deien, alguns Grups han dit i ho podem compartir, tant de bo no 
haguéssim aquesta Diputació d’ajudar la Generalitat de Catalunya; tant de bo les 
finances de la Generalitat de Catalunya els permetés que no els haguéssim d’ajudar a  
fer-ne front des de la Diputació de Barcelona. Però la realitat és la que és i la realitat 
és tossuda i com a realitat tossuda nosaltres que, al llarg de la història d’aquesta 
Diputació, ha assumit també papers de país; recordem Prat de la Riba, quan no hi 
havia res estructurat en el país i es va planificar fer unes carreteres al conjunt del país. 
Recordem quan no hi havia escoles públiques al nostre país i aquesta Diputació va ser 
un ens que va prioritzar la creació d’escoles públiques. Aquesta també és una de les 
funcions que hem de tenir quan no tenim una part del territori, sobretot allà on viu 
menys població que disposi d’una xarxa de fibra òptica i que, segurament, ho hem de 
fer. I acabo presidenta 
 
Intervé la presidenta, senyora Conesa (CiU), i diu: Senyor Fàbrega (ERC-AM), és 
que l’haig de fer acabar perquè per part del Govern, qui té la rèplica és el diputat 
d’Hisenda i, per tant... 
 
El diputat senyor Fàbrega (ERC-AM), diu: Intervenció només com a Grup, si em 
permet. 
 
Respon la senyora presidenta: És com a Grup, però el Grup de Convergència i Unió 
no participarà, ja ho fa com a Govern, s’entén i, per tant, jo li agraeixo molt l’explicació 
però ha d’acabar 
 
Intervé, de nou, el diputat senyor Fàbrega (ERC-AM), i diu: Doncs acabo dient.. 
acabo. No es preocupi presidenta, per lleialtat a vostè i a tot el Grup, només manifestar 
que jo crec que aquest és un gran Pressupost, és un Pressupost que dóna resposta al 
món local. I és un Pressupost que, a més a més, és lleial al Govern de la Generalitat, 
avui dia.  
 
Seguidament la Presidència dóna la paraula novament al diputat senyor Garcia 
Cañizares (CiU), qui diu: En part, de fet, la intervenció del senyor Fàbrega ha fet que 
una part de la meva intervenció no la faci. Seré més breu, per tant.  
 
Qüestions; no podré contestar tot el que s’ha posat damunt la taula. Disposat a 
respondre-ho en altres àmbits, perquè aquí no hi ha temps ni possibilitat. En tot cas, 
algunes qüestions respecte de les intervencions del senyor Duran. Parlava de que no li 
ha agradat la negociació, que no ha existit, després d’intervenir tots els Grups 
segurament no ens hem entès amb la CUP a l’hora de negociar però semblaria que 
amb la majoria del Plenari o els Grups, sí i em remeto a les intervencions. En tot cas, i 
aprofito per agrair l’abstenció dels Grups i el vot a favor del Partit dels Socialistes, 
després d’aquesta feina que hem anat fent durant aquestes setmanes i mesos. En tot 
cas, dir que intentarem millorar el canal de negociació perquè també sigui útil per a la 
CUP-Poble Actiu.  
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De les intervencions, és que en feia moltes que no tenen referència amb el 
Pressupost, perquè parlava d’opacitat, però després donava xifres que li ha donat el 
Govern, amb la qual cosa vol dir que no deu ser tanta l’opacitat si resulta que té xifres. 
En tot cas, i li vam dir l’altre dia, intentarem millorar el sistema per conèixer totes les 
ajudes, en diners i en espècies, que es donen als municipis i aquest compromís el vam 
prendre i el mantenim.  
 
En tot cas, ha fet vàries intervencions que parlen de l’Ordenança de subvencions. 
Vostè sap que ens vam comprometre a aprovar-la abans de final d’any, l’hem allargat 
una mica d’aquest Ple al Ple de desembre però, és evident i vostès estaven en 
Comissions, que això serà així i que s’aprovarà abans d’acabar l’any i per tant era una 
de les propostes que ens havíem plantejat, que des de la mateixa Presidència s’havia 
anat dient al llarg d’aquest primer any de mandat i que, pe tant, s’està complint amb 
els terminis més o menys establerts que havíem previst.  
 
Parla de Smarts Regions i fa referència a que una part de les biblioteques de la 
demarcació no tenen fibra òptica, doncs és que justament aquesta és la qüestió. És 
que si volem facilitar l’arribada de fibra òptica a través de les carreteres de la Diputació 
és perquè no n’hi ha. I si no arriba, no poden utilitzar-la; per tant, la crítica lliga amb el 
programa del Pla d’Actuació i el pressupost que ho té previst. Per tant, el que volem és 
que a través de les Smarts Regions, és igual diguem-li com vulguem, sigui possible 
que aquests que no tenen el servei, no només les biblioteques el tinguin, i buscar la 
igualtat entre els ciutadans de la demarcació que tinguin els mateixos serveis en la 
mesura del possible, entre els que viuen a la ciutat de Barcelona, a l’Àrea 
Metropolitana o els que viuen a la Catalunya central. Per tant, ja acabo, i segurament 
hi hauria moltes coses a respondre i que, insisteixo, en un altre àmbit li podria 
contestar perfectament però, en tot cas, dir-li que si hi ha setze modificacions de crèdit, 
això no és dolent. Ho dic, ho torno a repetir, en aquest Plenari d’aprovació del 
Pressupost, els pressupostos han de ser obligatòriament molt actius i amb moltes 
possibilitats d’anar modificant-se, perquè la vida realment és així i les necessitats dels 
municipis i dels ciutadans que hi viuen poden anar variant i, segurament, en moltes 
ocasions, tenim l’obligació d’afrontar-les en el moment en què es produeixen. I és 
possible que allò que és el Pressupost, que és pressuposa que serà d’aquesta manera 
pugui anar variant al llarg de l’exercici.  
 
Pel que hi ha qüestions que han repetit diferents portaveus, en tot cas i per fer 
referència al que deia el Partit Popular. El creixement de la XAL ve donat per una 
cohesió de repercussió de l’IVA, no és un creixement per fer més activitat i vostès 
saben perfectament que ve donat per unes circumstàncies no volgudes per la XAL, 
sinó imposades per la normativa existent; per tant, no és un creixement que serveixi 
per donar més serveis, sinó de fet per pagar impostos a l’Estat, que és qui recapta 
l’IVA.  
 
Parla del PUOSC. Clar que hi ha onze milions d’euros en el pressupost del PUOSC, 
però vostès estaven en el Govern fa uns anys i aquesta aportació del PUOSC és per 
conveni; es fa des de fa molts mandats; des que es va arribar a un acord, les 
diputacions amb la Generalitat i, per tant, aquesta partida, que aquest any és petita, 
justament cobreix un conveni que tenim amb la Generalitat que, insisteixo, també el 
teníem fa sis anys quan vostès estaven en el Govern de la Diputació. Per tant, sembla 
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estrany que ens parlin d’una partida econòmica que ja hi era, a la qual no van posar 
cap problema, que la van aprovar en Pressupost i que, en canvi, avui ens diuen que és 
per ajudar la Generalitat; doncs no, aquesta partida és fruit d’un conveni històric de la 
Diputació amb la Generalitat.  
 
Hi ha una errada a la lectura del Pressupost que vull aclarir. No hi ha un descens en 
l’àrea de serveis socials, el que vostè llegeix es dóna pel fet que en el Pressupost 
passat teníem els plans d’ocupació dins de l’àrea de serveis socials i aquest mandat o 
aquest exercici l’hem posat dintre de la partida de promoció econòmica, per la qual 
cosa, a aquests diners que estaven destinats a ocupació els hi hem donat un destí 
diferent, a una partida diferent lligada a promoció econòmica i això fa que es vegi 
aquest descens, però que no és real. En tot cas, en números absoluts hem baixat però 
és veritat que si traiem aquesta partida hem crescut en les partides de serveis socials. 
 
I, en tot cas, aprofitant l’avinentesa, una de les coses que ens ha preocupat i que li 
preocupa al Govern amb la qüestió dels plans d’ocupació és que siguin per promoure 
l’ocupació i que si vénen des de la perspectiva de promoció econòmica es poden 
donar serveis diferents del pla d’ocupació dins del propi ajuntament, que normalment 
el que fa és una feina social de contractar persones amb risc d’exclusió i fora del 
mercat laboral, però el que volem, també, des de promoció econòmica, és que es facin 
altres activitats que el que permetin és que es consolidi aquella ocupació i que si ho 
fan a través de les empreses, com hem vist al llarg d’aquest exercici, que les pròpies 
empreses es quedin aquell treballador que ha arribat amb un pla ocupacional.  
 
Senyor Tovar, no és irrealista el Pressupost, és evident que no i de les intervencions 
de tots ens ha quedat clar que és un Pressupost molt realista que, justament a 
vegades, fa aportacions que vostès diuen que han de ser de la Generalitat perquè, 
com som realistes, veiem que els municipis i els ciutadans tenen unes necessitats que 
cobrir que una altra administració no està donant. I, per tant, aprofito per dir que, en tot 
cas, la nostra feina aquí és donar suport als municipis, no discutir si..., que també, no 
discutir si la Generalitat paga o no paga sinó quan veiem el problema, intentar buscar 
solucions. Si no busquem solucions, qui sortirà perjudicat serà el ciutadà, no estarem 
perjudicant l’administració de la Generalitat, estarem perjudicant el ciutadà i sempre 
hem dit, i insisteixo, que el que pretenem des de la Diputació de Barcelona és ajudar 
els ciutadans de cada municipi, de cada vil·la i, especialment, ajudar els ajuntaments 
que són la primera línia quan tenen demandes socials del tipus que sigui. I vostès han 
posat com a exemple, en diverses intervencions, les llars d’infants que donen servei 
habitualment a famílies que no sempre tenen totes les garanties econòmiques per 
poder portar els seus fills o filles a l’ensenyament no obligatori que és la llar d’infants i 
que, en tot cas, és competència municipal i, per tant, l’hem d’afrontar des de 
l’Administració local i, en aquest cas, des dels ajuntaments i des de la pròpia 
Diputació.  
 
No hem reduït, senyor Tovar, la partida de prevenció d’incendis. El que hem fet és que 
hem canviat la partida i això es reflecteix amb una baixada. Què vol dir? Que fins ara, 
en el Pressupost els plans de vigilància d’estiu estaven dintre de la partida de 
prevenció d’incendis i ara estan al Capítol I, amb la qual cosa, si suma el Capítol I i la 
partida de prevenció d’incendis s’adonarà que ha crescut, no ha baixat. Senzillament 
haurien de mirar, i li explico, el Pressupost de la manera en què està estructurat i 
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veurà que no ha pujat sinó que s’ha canviat de partida pressupostària; estan a capítol 
primer. En tot cas, fins i tot, dir-li que el que hem fet és créixer perquè hi ha hagut 
dues, s’han creat per al proper any, dues rutes noves en una comarca nova també.  
 
Dit això, és veritat que, per part de Ciutadans hi ha hagut un seguit de propostes que 
hem anat incorporant, algunes de fàcil incorporació perquè ja estaven previstes i altres 
realment han estat incorporades de nou.  
 
Amb la intervenció del senyor Funes, és que comparteixo plenament que la normativa 
aplicable ens ajuda molt poc i que, això també ho deia la diputada Pilar Díaz, ens 
agradaria poder fer un Pressupost amb una altre situació i amb una altra normativa 
perquè al final és veritat que el que fa és encorsetar les possibilitats que té la 
Diputació, que són molt àmplies i que, justament per la situació financera que té la 
Diputació, podríem fer un Pressupost molt més social i molt més adreçat a les 
polítiques necessàries als municipis, però és curiós com la normativa que ens ve de 
l’Estat no ens permet treballar de la manera que ens agradaria, per tant, compartim 
absolutament el diagnòstic. En tot cas, també ens feia referència a les polítiques que 
no fa la Generalitat. Li torno, li dic el mateix que he dit ara. És important que les 
polítiques es facin, després mirarem com s’acaba de distribuir això quan sembli o les 
Administracions estiguin en una situació econòmica que permeti donar els serveis que 
haurien de donar però, és veritat, que els ajuntaments, no la Diputació, els 
ajuntaments, malgrat la LRSAL, estem fent coses que no són competència directa 
nostra. En tot cas, quant l’increment de retribuir els funcionaris no l’hem posat, però ja 
els hi vaig dir que en el moment en què l’Estat hi fixi la quantia, si la fixa, farem 
modificació i evidentment, no ens deixarem, ni molt menys, pendent l’aportació que 
hem de fer per augmentar conceptes retributius en tot cas si arriba el cas.  
 
No hi ha partides que vagin a consolidar l’equiparació de l’Organisme de Gestió 
Tributària amb la Diputació perquè això a final d’any ja està acabat, per tant, queda 
senzillament un tema que s’està discutint amb l’Organisme i amb els sindicats que és 
la flexibilitat horària, i hem proposat una prova pilot. La resta ja està fet, amb la qual 
cosa és com bastant difícil que posem una partida per fer allò que ja està fet. 
 
I altra cosa que és important és que la carrera professional no ens l’hem carregat 
nosaltres, se la va carregar un jutge i nosaltres el que estem fent és, estem treballant 
una nova proposta, que explicarem als sindicats els propers dies, perquè, a més, 
saben que hi vam posar partida econòmica per carrera professional per primera 
vegada en molts anys però que, insisteixo, no és una qüestió de recursos humans de 
la Diputació ni de la Diputació, sinó d’una sentència que és la que fa desaparèixer 
aquesta carrera professional. Crec que la sentència és del 2012.  
 
Quant a igualtat, hi estem treballant; ho saben. Està previst en el Pla d’Igualtat que hi 
hagi una lectura d’indicadors de gènere dins del que és la Diputació i per tant en 
aquesta qüestió som molt sensibles, de fet, la mostra és que es va aprovar, tot i que 
era obligatori des de fa molts anys, es va aprovar en el mandat passat i quan s’aprova 
una cosa, ja que vostès feien referència a que alguns ja hi érem al Govern, és perquè 
te la creus i perquè les podrà dur a terme i en tot cas la tindrem, la tenim en ment i la 
tenim en compte absolutament.  
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I acabant amb les aportacions de la senyora Pilar Díaz, no li contestaré tampoc les 
qüestions de la Generalitat perquè ja ho he contestat i respecte de les propostes que 
ens ha anat fent, algunes eren possibles, d’altres no; ja els hi hem anat dient. És 
evident que quan vam parlar de la partida més gran que ens proposaven, que és la de 
posar una quantia de quaranta milions d’euros que després vam parlar de quinze, està 
relacionat amb la llei que es va aprovar en el Parlament; quant a les expropiacions 
possibles dels pisos als diversos municipis, vam quedar i així ho farem, que en el 
moment en què la Llei estigui aprovada, intentarem recollir el que diu la Llei per donar 
cabuda als municipis, la possibilitat de fer aquest dret de retracte que tindran els 
municipis; per tant, la tindrem en compte, com els hi vaig, dir en el programa específic.  
 

Evidentment, hi ha un augment molt important en la partida de contingències, perquè 
incorporem, també com a contingència, la sequera i el fet de que ha passat aquest 
estiu, però pot passar els propers anys, que o aquest any que comencem que hi hagi 
sequera i, per tant, s’hagi d’assistir a aquests municipis. 
 

Quant la teleassistència n’hem parlat i quant a la pretensió del Govern i de la Diputació 
de tots és arribar a la cobertura del 100%, no és una qüestió de partida econòmica 
sinó de cobertura i aquesta és una voluntat que tenim i que mantenim.  
 

Quant a donar suport a la... parlaven d’una proposta que ens van fer el mandat, 
l’exercici passat, donar suport als municipis quant a posar-se al dia amb la Llei de 
Transparència; si no hem actuat aquest any és perquè l’Administració Oberta de 
Catalunya i el Departament de Governació han avançat molt i estan donant un servei 
bastant, força important i molt potent als municipis, però això no treu que mantinguem 
la voluntat de seguir treballant. 
 
Quant la compra agregada, en treballarem; ja ho hem fet en algun cas. Saben que la 
compra agregada a través dels consells comarcals s’ha fet quant a telefonia mòbil i 
telefonia fixa. Ja és una experiència quant a compra agregada, però també hem de 
tenir en compte com ho treballem amb les associacions municipalistes que ho estan 
fent i de quina manera ho fem uns  altres perquè no ens fem nosa.  
 

En tot cas, hi ha moltes altres coses. Em torno a posar a la seva disposició per intentar 
respondre tot allò que no he pogut respondre en aquesta intervenció perquè tampoc 
em vull allargar i crec que podria fer-me pesat i no donar solució ni resposta a tot el 
que em proposen.  
 

En tot cas, tornar a agrair el seu vot favorable al Partit dels Socialistes i l’abstenció de 
l’Entesa, del Partit Popular i de Ciutadans i intentar treballar perquè amb la CUP 
trobem la manera de negociar el Pressupost perquè sigui possible un altre vot o una 
altra visió, tot i que entenc que és difícil i complicat.  
 

I, en tot cas, com a Grup ara faig un moment de portaveu de Grup per afegir-me, ara 
que sí que sóc portaveu, em canvio la jaqueta, al Dia contra la SIDA o en defensa dels 
malalts i de les persones discriminades pel fet de ser portadores del VIH, sobretot en 
aquests dies que els afectats han sentit coses molt contradictòries, com que el virus 
s’està cronificant en alguns llocs i, per tant, no actua davant de la medicació o no 
desapareix o manté, o la malaltia segueix, com per la via de que fa uns dies sentíem 
que potser hi hauria una vacuna genètica que permetria que es pogués injectar certs 
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enzims o certes substàncies que permetrien curar-la. En tot cas, davant d’aquesta 
situació el que fem és afegir-nos a la celebració del Dia contra la SIDA. 
 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula, per al torn de rèplica als 
diversos portaveus dels Grups del Plenari. En primer lloc intervé el president del 
Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: D’entrada dir que ens agrada que la 
resta de Grups polítics parlin de construir perquè és el que hem intentat fer des que 
som en aquesta casa. Encara que, evidentment, el problema amb el qual ens trobem, i 
així li vam manifestar, en el seu moment, al senyor Garcia Cañizares, que sí que ens 
va convocar a una reunió de pressupostos, és que la concepció d’aquesta casa és un 
problema estructural; són visions diferents i és el que nosaltres posem de manifest en 
totes les nostres intervencions. Una de les coses que trobem és que en pro del 
consens hi ha persones, hi ha Grups, que el que fan és combregar directament amb 
les directrius del Govern, i cadascú que faci el que consideri que ha de fer. El model 
si... Si el Pressupost és un pa, el model de pa que vostès plantegen, per alguns 
sembla ser que és un pa de pagès i, en canvi, un pa de pagès a més sencer; i per 
d’altres potser són unes baguetes minis, integrals i sense gluten. Per tant, nosaltres 
creiem que s’han de reformular aquestes estructures i, evidentment, des de la CUP-
Poble Actiu no volem les molles, sinó que volem la reforma del pa, del pa sencer. I tot 
això des del reconeixement de la diferència, però necessitem saber, una vegada més, 
quines són les regles del joc que regeixen aquesta casa. Dir que, evidentment, 
subscrivim les paraules de la presidenta, en tant que no sabíem el per què el portaveu 
d’Esquerra Republicana, havia d’intervenir perquè enteníem que era una doble 
intervenció del Govern. Ell parlava de que la realitat és tossuda, igual que nosaltres 
també ho hem fet a la nostra intervenció i aquesta paraula és del senyor Vladimir Ilitx 
Lenin. En tot cas, nosaltres el que parlem és de falta d’equitat, falta d’equitat en la 
redistribució dels recursos públics. Avui hem fet un mínim tast d’aquesta falta d’equitat. 
Generalment es diu que no hi ha pau sense justícia i la CUP-Poble Actiu, senzillament, 
no subscriurà el Pressupost en tant no hi hagi aquesta equitat redistributiva o entengui 
que així es dóna.  
 

Es parla d’opacitat o falta d’opacitat i nosaltres parlem de la manera de facilitar-la. En 
aquesta sessió Plenària es va demanar quines eren totes les transferències corrents, 
directes i en espècie, a més a més, dels recursos dels tres-cents onze ajuntaments. El 
Govern diu que no té aquesta informació. Nosaltres per escrit sol·licitem la informació 
de catorze municipis i el Govern ens passa en un excel, ens passa determinades 
informacions de la qual hem hagut de destriar, després d’una setmana de feina de 
rellotger dels nostres serveis i, evidentment, només a tall d’exemple jo crec que ha 
quedat força clara. Per tant, res en absolut d’equitat redistributiva. Vostès parlen de la 
fibra òptica i ho fien tot, com dient “No, no, la fibra òptica no arriba a determinats llocs 
de la demarcació de Barcelona”. Doncs això no és cert, hi ha llocs on sí que arriba la 
fibra òptica i que a les biblioteques no n’hi ha de fibra òptica a les biblioteques, per 
tant, si us plau, revisin el pla de l’operador i revisin l’aplicació de la fibra òptica a les 
biblioteques perquè veurà que hi ha disfuncions i disfuncions greus. I no posarem 
exemples perquè no diguin que escombrem cap a casa.  
 

Parlen de l’Ordenança de subvencions, perfecte si està, si s’aprova finalment al Ple del 
22 de desembre. Senyor Garcia Cañizares, nosaltres frisem, frisem per poder donar 
cobertura i subscriure, ni que sigui amb una abstenció, sinó el vot favorable les 
modificacions de crèdit. Vostè sap perfectament que l’argumentari principal per votar 
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contràriament a les modificacions de crèdit era fins que no hi hagués una definició de 
quina era aquesta Ordenança en la concessió de les subvencions. Evidentment, el que 
veiem és que el nostre model, com ja hem dit, no s’adia amb els leitmotivs principals 
que regeixen aquesta casa i és per això, que, senyor Garcia Cañizares, vostè i jo 
estem en cadires i rols ben diferents. Les nostres prioritats passen per les 
municipalitzacions, pels no desnonaments, per la retirada de l’amiant, pel 
potenciament dels serveis públics, etc. etc. etc. etc. Vostès s’omplen la boca de dir: 
“No, no, hem d’ajudar els municipis, sí”. I nosaltres els diem: “Evidentment que hem 
d’ajudar els municipis, però entenem que la Diputació ajuda significativament més a 
uns municipis que a d’altres municipis. I, per això, volem saber quines són les regles 
del joc. Evidentment, no totes les necessitats són iguals d’aquests municipis però 
dintre d’aquesta igualtat per a la DIBA i per al seu Govern sembla que hi ha 
ajuntaments que són més iguals que d’altres ajuntaments com bé assenyalava George 
Orwell a Rebel·lió a la granja.  
 

Seguidament la presidència dóna la paraula al president del Grup Partit Popular, 
senyor Reyes, qui diu: Señor Cañizares una puntualización respecto a la XAL. Usted 
afirma y dice que el incremento es el efecto del IVA y nosotros le decimos: la XAL, 
aportación presupuestaria año 2012, ocho millones de euros; año 2013, trece millones 
de euros; año 2016, diecinueve millones de euros; año 2017, veintitrés millones de 
euros. Está claro que no es el efecto del IVA y que hay una clara intencionalidad 
política de ir dotando de más recursos, de ir añadiendo nuevos programas, nueva 
contratación a otras empresas muy vinculadas al mundo separatista y, por tanto, eso 
no lo podemos compartir desde el ámbito del Partido Popular, porque no es sólo el IVA 
lo que está en ese incremento de cuatro millones de euros para el año que viene.”  
 

A continuació intervé el president del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía,  
senyor Ibáñez, qui diu: Des de Ciutadans, breument, lamentar que les qüestions 
identitàries i separatistes, com per exemple el sisè objectiu estratègic, no ens permetin 
votar a favor aquests pressupostos. Per a nosaltres, per a Ciutadans, l’autonomia 
econòmica i financera local passa per una veritable descentralització municipal, tal 
com es va fer en el seu dia la descentralització autonòmica, ens ha quedat pendent 
aquesta descentralització municipal. Però el que no creiem, en cap cas, és que passi 
per crear nous països i menys quan Diputació ha de fer de crossa en àmbits 
econòmics, socials, etc., d’una Generalitat que no atén les seves responsabilitats i 
obligacions que actualment ja té transferides. Permeti’m una puntualització al portaveu 
d’Esquerra, dir-li que, des de Ciutadans, ens plantegem quina part de les aportacions 
que rebem del Govern central arribaria als municipis si qui recaptés aquests impostos 
fos la Generalitat. Però, malgrat aquestes diferències entre les respectives formacions 
polítiques de l’equip de govern i la nostra i, malgrat que no és el Pressupost que 
nosaltres presentaríem en aquesta cambra, agraïm l’esperit mostrat per l’equip de 
govern amb l’acceptació de moltes de les nostres aportacions que perseguien tres 
línies o tres objectius: la protecció social, protecció mediambiental i el foment de 
l’ocupació. I, finalment, esperar que aquest esperit continuï durant tot l’any perquè, 
sens dubte, redundaria en un benefici dels tres-cents onze municipis de la nostra 
província i dels serveis que presten els ciutadans.  
 

Tot seguit pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, 
telegràficament. A la nostra intervenció el que volíem plantejar a l’equip de govern és 
que nosaltres volem parlar de l’estratègia. Volem parlar de l’estratègia que vol fer 
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aquest Govern i de què volen fer aquests anys. Quan parlàvem de la joia de la corona 
volíem parlar o volem parlar de l’estratègia, del futur de la Xarxa de biblioteques, del 
futur de la Xarxa de parcs naturals, del futur de l’Institut del Teatre, volem parlar dels 
objectius estratègics que hi ha darrere de l’Organisme de Gestió Tributària i dels 
objectius estratègics que hi ha darrere de la XAL. Perquè, en molts dels casos, ni els 
coneixem i, probablement, no els compartim i, per tant, volem entrar a debatre quins 
són els objectius que té aquest Govern amb la XAL, amb l’Organisme de Gestió 
Tributària... Volem entrar a veure cap a on volen anar i, per tant, sense apriorismes 
però amb un criteri clar del que és el servei públic i el benefici dels municipis i del món 
local i de l’autonomia local, que són criteris clars. Volem, com dèiem, volem un pla de 
Pressupost amb perspectiva de gènere; no és que vulguem el Pla d’igualtat, no, no, 
volem que anem a realment construir un Pressupost amb perspectiva de gènere. Si és 
necessari fent un grup interdepartamental, interàrees, com vulguin, per veure com 
aquest Pressupost es pot orientar. Quan parlem de plans d’ocupació, és que no només 
volem plans d’ocupació. Volem parlar de l’economia de la demarcació, volem anar cap 
a un canvi econòmic, volem anar cap a una lògica i, n’hem parlat amb molts diputats i 
diputades dels que esteu aquí sentats, no és allò només ja de garantir que hi ha gent 
que necessita un pla d’ocupació perquè no arriba a final de mes, perquè no té uns 
ingressos, sinó és com orientem aquestes polítiques econòmiques cap a un canvi 
econòmic, cap a una economia verda, cap a una economia col·laborativa, social, 
cooperativa... Com fem que els ajuntaments vagin cap a un canvi d’una economia de 
major proximitat. No es tracta de donar-li plans d’ocupació al ZARA, no estem parlant 
d’això.. es tracta d’anar cap a un canvi en aquest sentit.  
 

Quan parlem de pobresa energètica, ostres, hem anat a un congrés, en vam parlar el 
mes passat. Anem a reforçar les polítiques de pobresa energètica. Fer oficines de 
pobresa energètica, plantejar-nos com a Diputació si no hem de construir nosaltres 
aquest observatori de la pobresa energètica, si no hem d’anar cap a la construcció 
d’un operador energètic diferent, com s’està intentant construir des de l’Àrea 
Metropolitana i des de l’ajuntament, anar a un canvi potent; i creiem que la Diputació hi 
ha de col·laborar.  
 

Quan parlem de memòria democràtica, és una de les propostes que no n’hem parlat i 
que l’equip de govern ha dit que les incorporava. Nosaltres volem parlar de l’estratègia 
de la recuperació de la memòria democràtica en els nostres municipis i entenem que 
és un eix important i el volem reforçar i estem contents i contentes de que s’hagi 
incorporat tant en el Pla de mandat com en el Pressupost i, per tant, hi volem parlar.  
 

I, després, una última cosa, quan parlem d’equitat municipal també en volem parlar;  
perquè jo de les tres intervencions que han parlat de l’equitat territorial, crec que no he 
estat d’acord amb cap de les tres; del que significa l’equitat entre municipis, de la 
igualtat entre municipis, etc. Perquè no tots els municipis són iguals, no tots els 
municipis tenen la mateixa història, no tots els municipis parteixen de la mateixa 
situació. Ja n’hem parlat en un moment, en algun moment. Nosaltres estem detectant i 
detectem i crec que tothom ho detectaria, municipis que parteixen d’una situació socio-
econòmica molt més desfavorida que d’altres; d’una situació territorial desfavorida molt 
més important que d’altres, per tant, no es tracta només de comparar poblacions. El 
meu municipi, que és quasi..., és uns milers d’habitants més gran que el municipi de la 
presidenta, no viu la mateixa situació, ni la seva població ni el seu territori ni els seus 
barris són iguals i, per tant, probablement no es pot equiparar la seva situació. Per 
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tant, quan parlem d’equitat, compte, perquè no és “café para todos”, és un altre 
plantejament. És probablement alguna de les coses que ha dit el portaveu Fàbrega 
però, segurament, comentades i plantejades d’una altra manera. 
 

I, finalment, una última reflexió que crec que és important i que creiem que és 
important. Toca que aquest Govern també s’hi posi a la pell; em consta i creiem que la 
presidenta sí que en això ho està intentant que sigui diferent. Ens hem de treure del 
damunt aquella etiqueta de “Mr. Marshall”. Nosaltres no som ..., la Diputació ja no és 
“Mr. Marshall”. No podem esperar que vinguin els ajuntaments i ens diguin gràcies per 
venir a salvar-nos, a fer-nos les coses; no!. Es tracta de fer política del segle XXI, 
moderna, potent, de ser motor, per tant, no val allò de anem a veure clar, què... Quin 
diputat de la història d’aquesta corporació ha anat a algun ajuntament i s’ha trobat amb 
un ajuntament que li hagi dit: fora d’aquí, fora d’aquí! Ningú! Tots els diputats 
d’aquesta casa quan hem anat a algun municipi ens han dit: gràcies per venir, gràcies 
per ajudar-nos, gràcies per col·laborar. Però, bé, tot i això siguem conscients que 
aquest ja no és aquell moment històric, sinó que hem d’anar construint una Diputació 
molt més moderna.  
 

I aquest és el sentit de la nostra intervenció, de la nostra posició de vot. Hi ha 
estratègies darrere d’aquest Pressupost i, per tant, volem poder participar de com es 
defineix aquesta estratègia.  
 

Intervé, de nou, el diputat senyor Garcia Cañizares (CiU), i diu: Molt breument, però 
molt, molt breument. En tot cas, amb la CUP ja seguirem parlant, jo crec que 
l’Ordenança està molt clar que l’aprovarem i això és un bon senyal. Quant a les 
qüestions de la XAL també hi ha altres llocs on parlarem i ja ens en sortirem i ja ens 
entendrem tots plegats. Lamento que sigui un problema per a segons quins Grups que 
hi hagi l’objectiu sisè com a objectiu important; per al Govern és important. Però, en tot 
cas, agrair al senyor Ibáñez el fet de que entenc que el Pressupost és bo i que l’única 
qüestió que fa que no el voti sigui aquesta; per tant, això em reconforta i ens reconforta 
com a Govern. 
 

I amb el senyor Funes, segurament estem d’acord amb moltes de les altres coses que 
diu, perquè una de les coses que avui hem parlat i força és que hi ha un Pla d’Actuació 
del Mandat, que hem de complir, que marca unes línies estratègies i que, per tant, 
marca l’estratègia de tot allò que vostè posa damunt la taula. En tot cas, haurem 
d’anar donant-li resposta a totes les estratègies i, segurament, van lligades amb com 
tractarem l’Organisme de Gestió Tributària, que segur que és una eina, i en parlem al 
Pla d’Actuació, com es tracta la pobresa energètica, que també és una qüestió que és 
una línia d’actuació en el Pla de Mandat; com és la memòria democràtica, com es 
tracta, perquè ja hem parlat que hi havia partida econòmica i, per tant, ja estem 
d’acord amb què hem de tenir visió estratègica perquè el Govern ja la té i, la darrera 
cosa, és evident que no hi ha voluntat ni ganes de que estiguem, que ens tractin com a 
diputats i com a Govern com a “Mr. Marshall”, la verdad -em surt en castellà i tot 
perquè la pel·lícula és en castellà-, en tot cas, la veritat és que hem iniciat una política 
diferent; una política de treball conjunt, que no cal que ens posin la catifa vermella, i si 
en algun lloc ens han de dir alguna cosa que no és correcta, doncs absolutament 
disposats per la nostra feina. No serà que ens tirin flors i es moguin les palmes quan 
entrem als municipis, perquè no ens agrada.  
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Intervé la presidenta, senyora Conesa (CiU), i diu: Crec que recollim l’esperit dels 
diferents Grups de que efectivament no hi ha situació més injusta que tractar igual els 
que són diferents, per tant, les diferències s’han de tenir en compte. Si volem equitat 
hem de, també, considerar la diferència i, per tant, hi ha moltes diferències entre els 
municipis. S’esmentava el meu, concretament ho feia el diputat Funes. Precisament, 
quan vam començar els plans relacionats amb la crisi, plans d’emergència social, un 
dels factors que vam introduir va ser el factor de l’atur i, per tant, poden haver-hi altres 
factors, que sóc la primera en voler introduir, perquè entenem, una vegada més, que 
no podem tractar igual aquells que tenen situacions diferents. En qualsevol cas, sí que 
crec que, des de la Diputació també hem d’apel·lar a la majoria d’edat dels 
ajuntaments. És a dir, els ajuntaments han de saber què prioritzen quan fan les Meses 
de Concertació i, un cop tanquen la Mesa de Concertació i després vénen i apareixen 
amb una nova necessitat, els hi plantegem: “escolti, aquesta nova necessitat la sabien 
abans? Què deixen de fer? Volen, poden deixar de fer alguna cosa?” I, per tant, també 
el sostre d’allò que han demanat. Hi ha municipis en aquest moment en què s’ha 
concertat tot allò que havien demanat. Per tant, mirem. Nosaltres som els primers a 
comprovar i a poder fer un repartiment en equitat, però l’equitat no vol dir euro per 
habitant; no és euro per habitant, l’equitat. L’equitat són molts altres factors, factors de 
capitalitat, factors de territori, factors de desequilibri social, una sèrie de factors que 
s’han de tenir en compte, com també factors correctors; per tant, aquí tenim gran feina 
en la que crec que podrem posar-nos d’acord.  
 

Res més, els demanaria que passéssim a la votació i els demano només disculpes si 
no he estat prou atenta, però he tingut l’alerta de que s’havien perdut quatre nens de 
P-3 d’una escola de Sant Cugat, era a Collserola, per sort s’han retrobat, però, bé, 
evidentment com poden comprendre la intranquil·litat de tenir canalla tan petita 
perduda al bosc; per sort els infants estan retrobats sans i estalvis. Han intervingut, 
evidentment, bombers i els han localitzat amb l’helicòpter; bé, en qualsevol cas ha 
quedat en un ensurt i estan ja amb els seus pares, per tant, disculpin si la meva 
atenció no ha sigut completa.  
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11) i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (10), els vots en contra de CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció d’Entesa (7), 
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat definitiu de 
35 vots a favor, 3 vots en contra i 13 abstencions. 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 14 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta, que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dóna fe. 
 
 
Vist i plau 
La Presidenta,      La Secretària General 
 
 
 
 


