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Anotacions al debat sobre les diputacions 

El debat sobre la situació i la permanencia de les diputacions a Catalunya 
es presenta molt sovint sota una perspectiva no només desenfocada sinó també 
forca enganyosa, i aixb per dos motius diferents. El primer motiu de confusió 
neix de l'assimilació automltica del concepte aprovincia~ al concepte *diputa- 
c ió~ .  De fet la província és només una demarcació territorial impulsada pel libe- 
ralisme uniformista del segle XIX enfront de 1'Estat absolutista, que havia de 
servir de marc a l'actuació dels organismes periferics de 1'Estat mitjancant els 
governs civils i les delegacions ministerials. A les mateixes Corts de Cadis de 
1812 es dissenyava la idea de les diputacions provincials com a entitats locals de 
segon grau que representessin els interessos de la província, bé que, com els ma- 
teixos municipis, depenguessin de 1'Estat central en els aspectes econbmics i po- 
lítics. 

L'evolució de les corporacions provincials, especialment de la Diputació de 
Barcelona -que amb motiu de la liquidació de la Mancomunitat de Catalunya 
l'any 1925 i de la Generalitat de Catalunya l'any 1939 assumí part dels serveis 
creats per aquestes dues institucions-, les ha portades a dotar-se de serveis que 
no són específics d'una corporació local, i que cal retornar a l'esfera administra- 
tiva corresponent, que en la majoria dels casos és la Generalitat de Catalunya. 
Dins l'lmbit de competZncies de la diputació hi ha, perb, les que podríem ano- 



menar de serveis municipals, que aquestes sí que són especifiques de I'Adminis- 
traci6 local i que, per tant, a dreta llei han d'ésser assumidas per una figura ad- 
ministrativa local d'lmbit supramunicipal, sigui aquesta diputació, regions o 
comarques, per tal de garantir l'autonomia municipal real. De fet, el camí per a 
recórrer en la definició de la divisió territorial de Catalunya encara es presenta 
llarg i complex i ens faria entrar en un tema nou. 

El segon motiu de confusió, i aquest particularment enganyós, és el que deri- 
va de la contradicció existent entre la voluntat expressada i la voluntat real de la 
majoria de partits polítics quan fan referencia a la qüestió de les diputacions, ja 
que varien forca en un mateix partit en funció de les expectatives electorals de 
cada moment concret. La crítica directa a l'existencia de les diputacions, sense 
discernir el que hi ha en aquestes institucions que cal guardar en l'esfera de 
1'AdministraciÓ local i el que hi ha que cal transferir a la Generalitat, és consi- 
derada actualment com una posició de catalanitat i de refor~ament de l'autono- 
mia de Catalunya, per6 enterboleix i perjudica la visió del problema real. En el 
camp de les realitzacions, cap de les quatre diputacions catalanes -controlades 
per tres partits polítics diferents en la legislatura 1979-1983- no ha renunciat 
de dret, per6 tampoc de fet, a transferir competencies d'un cert relleu, a excep- 
ció de la Diputació de Barcelona, la més poderosa de totes pel que fa a recursos 
econ6mics, i aquesta encara pel fet que fou presidida durant dos anys i mig per 
Josep Tarradellas, conjuntament amb la Generalitat Provisional, i perque ha 
traspassat alguns dels serveis heretats de la Mancomunitat de Catalunya. 

El recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Govern espanyol i la posterior 
sentencia del Tribunal Constitucional que deixava sense efecte la Llei 6/1980 
del Parlament de Catalunya de Transferencia Urgent i Plena de les Diputacions 
Catalanes a la Generalitat han deixat definides amb forca claredat les línies 
mestres que cal considerar pel que fa a les perspectives en competencies i Pmbits 
territorials d'actuació de les diputacions catalanes, si més no a mitjP termini. 
Aquestes línies es poden resumir en la persistencia de les diputacions a Catalun- 
ya enteses en el seu sentir tradicional -és a dir, com a entitats locals de segon 
grau amb competencies expresses de carPcter supramunicipal, entre les quals les 
de cooperació municipal ocupen un lloc destacat- per als mateixos Pmbits te- 
rritorials que avui estan definides i amb uns recursos propis provinents de trans- 
ferencies de 1'Estat. 

Les imprevisibles conseqüencies de l'activitat política poden efectuar alguna 
variació en aquest esquema, de manera que l'activitat de les corporacions se 
centri en una o diverses competencies determinades i que varii', fins i tot, el 
nombre de diputacions per a Catalunya, per6 és molt poc plausible que hi hagi 
canvis de més transcendencia. 



L'estructuració municipal de la província de Barcelona 

Fixat aquest punt, que és fonamental per a avancar en l'estudi de l'actuació 
de les diputacions, es pot analitzar estrictament l'actuació de cooperació muni- 
cipal de la Diputació de Barcelona, i molt concretament el Pla d'Acció Munici- 
pal, entes com a eina de planejament amb transcendencia en l'ordenació terri- 
torial de l'lmbit d'actuació de la Diputació de Barcelona des de la perspectiva 
de l'estructuració municipal i de les competencies de les diputacions en materia 
de cooperació municipal, abans d'entrar definitivament en l'experiencia del Pla 
d'Acció Municipal. 

L'lmbit d'actuació de la Diputació de Barcelona, la província, est5 format 
actualment per tres-cents set municipis, que participen de les caracteristiques 
més diverses en tots els aspectes que en conformen la realitat tant territorial com 
administrativa, de manera que cap més província de 1'Estat espanyol no es ca- 
racteritza per una heterogenei'tat tan gran en la seva estructura municipal. 

Els contrastos entre els municipis de la província de Barcelona els trobem ja 
en l'extensió territorial dels termes, on amb una mitjana d'extensió de 25 km2 
per municipi, trobem termes com el de Puigdllber, a 1'Alt Penedes, amb una 
extensió de 0,4 km2, o el de Caldes d'Estrac, al Maresme, amb 0,74 km2, en con- 
traposició amb els de Sant Mateu de Bages o el de Barcelona, amb 101 km2 i 
91,4 km%espectivament. 

Molt més importants són les caracteristiques sbcio-econbmiques que definei- 
xen els municipis de la província, de manera que hi configuren dos territoris 
amb dinlmiques absolutament diferents, per bé que articulades: l'lrea metro- 
politana i la resta de la província. Pel que fa al poblament, i referint-nos sempre 
al nivell d'agregació municipal, coexisteixen dins el mateix lmbit provincial els 

'grans municipis de l'lrea metropolitana amb d'altres com Sant Jaume de Fron- 
tany%, al Berguedl, amb 20 habitants, i, cosa tant o més important, municipis 
amb una taxa de creixement anual acumulatiu de la població de 1'11 % durant 
el període 1960-1981 amb d'altres que tenen una taxa de decreixement del 6 % 
per al mateix període. També l'estructura de poblament és complexa i desigual, 
i hem de considerar-hi, enfront dels municipis que tenen un sol nucli de pobla- 
ció, els que en tenen diversos, amb les complicacions addicionals que comporta 
per a un ajuntament gestionar serveis per als seus habitants quan aquests estan 
distribui'ts entre quatre, vuit o fins catorze nuclis de població, sense comptar-hi 
les urbanitzacions de segona residencia, sovint infradotades de serveis blsics i 
que compliquen enormement el panorama de la gestió municipal. 

Els mitjans econbmics d'actuació municipal, expressats en els pressupostos 
dels ajuntaments, cobreixen una amplíssima gamma que s'estén des de les 
160.000 ptes. de pressupost municipal ordinari de l'any 1982 al municipi de 



Sant Jaume de Frontanyl als cinquanta-tres mil milions de 1'Ajuntament de 
Barcelona, i, pel que fa al pressupost en relació amb el nombre d'habitants, de 
les 4.255 ptes./habitant gestionades pel municipi de Sta. Maria de Besora, al 
RipollPs, a les 34.824 ptes./habitant gestionades per 1'Ajuntament de Castellví 
de Rosanes, al Baix Llobregat. Tots aquests elements d'estructuració munici- 
pal, als quals podríem afegir d'altres, configuren una realitat en la qual no no- 
més és extremament dificultós d'actuar a nivell global sinó, fins i tot, d'establir- 
hi unes tipologies vllides a l'hora &intervenir-hi des &una perspectiva supramu- 
nicipal concretada en l'lmbit provincial. 

CompetZncies de les diputacions en matZria de cooperació municipal. 
Els plans d'obres i serveis 

Les diputacions constitueixen, de fet, el nivell més alt en 1'Administració lo- 
cal. El nivell inferior, i únic restant, el constitueixen els municipis, els quals han 
estat considerats els dipositaris naturals de les competencies prbpies de 1'Admi- 
nistració local. En aquesta organització administrativa, la funció de les diputa- 
cions és blsicament subsidilria a la dels municipis, i es justifica, sobretot, per la 
impossibilitat prlctica d'aquests darrers de cobrir la totalitat de les funcions que 
els han estat assignades, algunes de les quals excedeixen de llarg els recursos 
pressupostaris i la capacitat de gestió municipal. 

De fet, les funcions mínimes que han de cobrir les diputacions com a entitats 
d'administració local cooperadora dels municipis són de dues menes: desenrotl- 
lar una política d'inversions que tendeixi a corregir les limitacions pressupostl- 
ries reals dels municipis de cara a crear els serveis i establir l'assessorament i la 
coordinació necessaris entre els municipis vei'ns per a fer-10s capacos de gestio- 
nar aquells serveis la rendibilitat i la gestió dels quals superen els límits d'un sol 
municipi. Així mateix, caldrl facilitar-10s l'equipament tscnic necessari per a 
posar al dia la seva política financera i ajudar-10s amb tots els elements a l'abast 
a maximitzar la rendibilitat dels seus propis recursos. 

Els plans provincials i els plans d'obres i serveis 

La Diputació de Barcelona ha estat la pionera a exercir aquesta competPncia 
de suport econbmic als municipis de manera planificada. Els primers passos en 
aquest sentit es remunten a l'any 1949, en que la Diputació de Barcelona posa 
en marxa la Comissió i I'Oficina d'Interessos Municipals, sense comptar encara 
amb cap precepte legal. En aquesta línia, l'any 1954 s'establí el primer Pla de 



Cooperació, el qual precedí la creació dels Serveis de Cooperació per la Llei de 
Regim Local. Des del 1956 fins al 1977 es porten a terme els Plans de Coopera- 
ció, que eren bianuals i consistien a donar subvencions als ajuntaments per a fer 
aquelles obres d'infrastructura de serveis municipals que, per la seva envergadu- 
ra econamica i en molts casos per la seva complexitat tecnica, no haurien pogut 
afrontar. 

A més dels plans de Cooperació o Plans Provincials, hi havia els Plans Provin- 
cials de Subvenció de 1'Estat i els Plans de Subvenció per a la Conservació de les 
Vies Provincials, tots ells dedicats a subvencionar obres municipals per diversos 
conductes. L'any 1978 dos Reials Decrets dels mesos de febrer i juliol racionalit- 
zaven les inversions en materia de subvencions municipals i creaven els Plans 
d'Obres i Serveis, mentre desapareixien tots els plans anteriors. La normativa 
dels Plans d'Obres i Serveis estableix que el seu financament es far2 mitjancant 
aportacions de l'Estat, del Banc de Cr&dit Local i de I'AdministraciÓ local, és a 
dir, ajuntaments i diputacions. La relació de les aportacions és de 100 de l1Estat, 
150 del Banc de Credit Local i 125 de 1'AdministraciÓ local. En fixar la xifra 
que correspon a l'aportació de 1'Estat per al Pla de cada província, queden auto- 
mlticament fixades les altres aportacions. 

Simultlniament a la creació dels Plans &Obres i Serveis, per un altre Reial 
Decret sobre transferencies de 1'AdministraciÓ de 1'Estat a la Generalitat de Ca- 
talunya passaven a ésser competencia de la Generalitat la formació, l'aprovació 
i l'execució dels Plans Provincials d'Obres i Serveis, que es transformaven en un 
Pla Únic &Obres i Serveis de Catalunya. Aquest traspls, pera, no modificava la 
forma de financament del Pla. Fins a l'any 1980, a instlncies del Departament 
de Governació, els Plans es van continuar redactant i gestionant des de les dipu- 
tacions, si bé eren aprovats per la Generalitat. A partir de l'any 1981, el Depar- 
tament de Governació assumí la formació del Pla juntament amb l'aprovació, 
que ja exercia, i la gestió encara resta encarregada a la Diputació. 

Les bases per a la formació dels Plans han d'ésser aprovades pel Parlament de 
Catalunya a proposta del Conseller de Governació. Fins al 1982 aquestes bases 
s'han regit per criteris de tipus sectorial -puntuant de manera decreixent la ti- 
pologia de les obres, cicle de l'aigua, urbanització, electrificació, etc. - , han 
tingut en compte la dinamica inversora dels ajuntaments -afavorint el grau 
d'endeutament i la grandlria dels municipis- i han afavorit els municipis petits 
i exclas, excepte en casos excepcionals, els que tenen més de 20.000 habitants. 
Aquestes bases són molt semblants a les que segueixen els Plans d'Obres i Serveis 
de les Províncies de la resta de 1'Estat. 



El Pla d'Acció Municipal 

L'any 1982 la Diputació de Barcelona es plantejP la necessitat d'obrir un pro- 
cés de renovació del concepte de col~laboració amb els ajuntaments de la seva 
demarcació. En aquesta línia es va decidir d'endegar un pla d'inversions en 
col~laboració amb els municipis que es configura a partir dels recursos propis de 
la Diputació; és a dir, que les obres incloses en aquest pla -que s'anomenarg 
Pla d'Acció Municipal- reben una subvenció directa del pressupost d'inver- 
sions de la Diputació. 

En el moment que es prenia aquesta decisió hi havia una conjuntura especial- 
ment favorable, ja que la gestió anterior dels Plans Provincials de Cooperació no 
havia estat prou adequada i ef ica~ i una bona part dels fons que hi havien estat 
assignats no s'havien gastat. L'any 1981 aquests fons pujaven a més de sis-cents 
milions de pessetes. La Diputació es propos2 de reactivar aquests fons de roma- 
nents - tasca especialment complexa per raó de la diversitat de situacions que 
calia resoldre-, que van passar a ésser una de les aportacions més importants 
per al finan~ament del primer Pla d'Acció Municipal. 

Condicionants del Pla d'AcciÓ Municipal 

La formació i l'aplicació dels Plans d'Acció Municipal s'enfronten amb tres 
problemes de base la resolució dels quals és decisiva per al disseny de les caracte- 
rístiques que posteriorment tindrP el Pla. En primer lloc, la manca de tradició 
pel que fa a la distribució dels recursos basada en la necessitat dels ajuntaments 
més que no pas en la conveniencia i I'oportunitat. Aquesta manca de tradició 
permet d'inicar un canvi absolut respecte a les actuacions dels antics Plans de 
Cooperació, que, en una primera etapa, no pot superar totalment, per&, l'acti- 
tud dels ajuntaments envers la corporació provincial. 

En segon lloc hem de considerar la inexistencia d'inventaris globals de deficits 
en serveis muncipals, factor aquest que obliga a actuar a partir de les demandes 
dels ajuntaments en lloc d'actuar a partir de la impulsió, d'obres escollides pre- 
viament per la Diputació a partir de criteris emesos de I'anPlisi de fonts indirec- 
tes de deficits en serveis i equipaments. Aquesta gestió és particularment signifi- 
cativa pel fet que talla tota possibilitat d'endegar plans sectorials, delimitats ter- 
ritorialment, que connectin amb les necessitats prioritgries d'una Prea determi- 
nada. 

I, en tercer lloc, l'omnicomprensió tant de la Llei de Regim Local com del 
mateix Decret de presidencia de la Diputació per a la formació dels Plans d'Ac- 
ció Municipal deixaven indefinits els sectors dels serveis i equipaments munici- 
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pals d'actuació prioritPria. Aquest aspecte cal considerar-lo en la seva doble di- 
mensió, puix que si d'una banda deixava mancada de directrius concretes la 
formació del Pla d'Acció Municipal, de l'altra permetia una capacitat d'actua- 
ció f o r ~ a  lmplia per tal d'actuar en cada municipi sobre el seu deficit d'atenció 
prioritgria, amb independencia dels tipus d'actuacions necesslries en la resta 
del territori. El fet de planificar en un territori que té unes característiques terri- 
torials i d'estructuració municipal molt heterogenies i, en conseqüencia, una 
lmplia gamma de deficits és difícilment compatible amb constrenyiments de ti- 
pus sectorial, si el que es pretén és evitar la comissió de nous greuges compara- 
tius en el territori. 

Constatats aquests condicionants, i per tal d'ajustar els Plans d'Acció Munici- 
pal al seu objectiu darrer, és a dir, el suport de la Diputació als ajuntaments per 
a cobrir els deficits existents en materia de serveis i equipaments municipals, les 
caracteristiques del Pla d'Acció Municipal es concreten en tres punts: a) assegu- 
rar una correcta distribució territorial de les subvencions per tal de garantir que 
les inversions del Pla no es concentraran en determinades comarques, tenint en 
compte que, malgrat l'heterogenei'tat dels municipis, I'existSncia d'insuficien- 
cies importants en materia d'infrastructures i equipaments és comuna a tot el te- 
rritori; b) prioritzar les obres de carlcter supramunicipal com una via de solució 
de deficits en millors condicions de rendibilitat econbmica i social, especialment 
en els petits municipis, on aquesta és l'única forma d'accedir a un nivell accep- 
table de qualitat de vida, i c) considerar que la subvenció als municipis inclosos 
en el Pla d'Acció Municipal ha de fer possible una obra que d'altra manera no 
es faria, i de la qual l'ajuntament interessat ha de garantir el financament glo- 
bal de manera que, a part del cost de l'obra que no cobreix el Pla d'Acci6 Muni- 
cipal, es financii' bé amb recursos propis dels ajuntaments o amb contribucions 
especials dels vei'ns, o bé amb dotacions d'altres institucions, exceptuant-ne per6 
el Pla d'Obres i Serveis. 

Emmarcat dins aquestes caracteristiques, el criteri bPsic que ha presidit la 
formació dels Plans d'Acció Municipal és el criteri de territorialitat, que es fona- 
menta en la consideració dels deficits, entesos aquests a partir de les demandes 
de subvencions cursades pels ajuntaments per a Pmbits comarcals i la subse- 
güent distribució en una primera instlncia dels recursos del Pla per a aquests 
mateixos lmbits. El criteri de territorialitat s'ha d'entendre al mateix temps 
com una eina metodolbgica de treball i com una opció d'actuació. És una eina 
metodolbgica perque permet de considerar la demanda de subvenció per a 
obres i equipaments lluny de la concreció excessiva del nivell municipal i també 
de l'univers massa dispers del conjunt de municipis de la província de Barcelo- 
na. És una opció d'actuació ja que recull la voluntat de garantir que la distribu- 
ció dels ajuts que preveu el pla s'efectui' amb una gran dispersió territorial. 



La formació del Pla d'AcciÓ Municipal (Vegeu grific I )  

Per tal que la distribució comarcal dels recursos s'adeqiii a la realitat sbcio- 
econbmica i territorial de  I'imbit d'actuació, s'ha tractat estadísticament una 
si.rie de  variables i s'ha construi't un model matemitic que ha permes d'obtenir 
I'index comarcal d'inversió. Amb lleugeres variacions entre el Pla de  1981 i el de  
1982, les variables que s'han emprat per a valorar el di.ficit en serveis i equipa- 
ments municipals han estat la demanda de  subvenció presentada pels ajunta- 
ments, les dades relatives als pressupostos municipals i les dades generades per 
l'evolució i I'estructura de la població. Especialment per al primer Pla d'Acció 
Municipal, el del 1981, i a manca d'una informació millor, s'ha utilitzat la de- 
manda de  subvencions tramesa pels ajuntaments a la Diputació com un indica- 
dor del dPficit, agregat a nivell comarcal. Aquest indicador -que s'ha mostrat 
forca fiable, com ho posa en relleu el fet que la distribució comarcal de la de- 
manda adrecada al Pla de 1981 no presenta distorsions importants si es compa- 
ra amb la que fou a d r e ~ a d a  al Pla de 1982 - , més que no pas un indicador del 
deficit tebric absolut, és un indicador del dPficit percebut i valorat subjrctiva- 
ment pels ajuntaments en funció d'aquelles necessitats considerades prioritirics 
en les quals les corporacions municipals estan disposades a intervenir, puix que 
la possible subvenció de  la Diputació en el millor dels casos no pot superar rl 
50 % del cost total de  les obres. Las altres variables utilitzades per a calcular els 
índexs comarcals d'inversió són variables objectives que matisen la de  la deman- 
da .  

El model utilitzat per a assignar els recursos a cada comarca és de  fet una fór- 
mula polinbmica, que són uns tipus de  fórmules que tenen una certa tradició 
d'ús al si de  I'AdministraciÓ i que consten d'una serie de  variables ponderades. 
La seva estructura té la forma següent: 

en qui. les x són les variables i les a són els coeficients de  ponderació. Per al Pla 
d'Acció Municipal de  1981, la fórmula utilitzada fou concretament: 

en que D és la demanda corregida normalitzada, C I'índex de  creixement anual 
acumulatiu de  la població per al període 1970-1979. N el nombre de nuclis de  
població de  cada comarca i P el 'quocient dels recursos econbmics municipals 
per habitant del conjunt d e  la comarca relacionat amb la mateixa relació per al 
conjunt de  la província. 



A. PRESSUPOST TOTAL  DE L ' O B R A  S O L . L I C I T A O A  PER B. PRESSUPOST TOTAL DE L ' O B R A  S O L . L I C I T A O A  PER 

F I N S  A  1 . 5 0 0  
OE 1 . 5 0 0  A  3 . 0 0 0  

MES OE 3 . 0 0 0  

F I N S  A  1 0 . 0 0 0  

C .  PRESSUPOST TOTAL DE L ' O B R A  S O L . L I C I T A G A  PER D. E S P E C I A L I T Z A C I O  DE L A  DEMANDA PER CONCEPTES 
M U N I C I P I  (milions de p e s s e t e s )  

F I N S  A  5 0  

MES OE 1 0 0  

D ' I N F R A S T R U C T U R A  

P R E D O M I N I  D 'OBRES 
EN EQUIPAMENTS 

Grdfic I. La demanda als Plans d'Acci6 Municipal de 1981 i 1982 



Per al Pla d1AcciÓ Municipal de  1982 la fórmula de  distribució dels recursos 
té caracteristiques semblants amb I'excepció que la demanda dels ajuntaments 
aquesta vegada no hi és ni considerada i ,  en contrapartida, s'incrementa el 
nombre de  variables objectives. 

La distribució dels recursos per a les obres sol.licitades pels municipis al si 
d'una mateixa comarca no s'estableix mi t j an~an t  una formulació matemitica 
sinó a partir d'uns criteris operatius explicitats ja en la convocatbria del Pla. 
Aixb és degut a la consideració del fet que dins cada comarca, que exteriorment 
pot ésser considerada com un tot relativament homogeni, hi trobem municipis 
amb caracteristiques de  dPficit i condicions operatives forca diferents i és només 
amb aquests criteris operatius que s'aconsegueix utilitzar un mecanisme de  valo- 
ració que permet considerar totes les sol.licituds amb igualtat de condicions. Els 
criteris utilitzats per a la distribució intracomarcal dels recursos es concreten en 
la consideració dels plans com a complementaris, de  manera que s'arribi al m i -  
xim d'ajuntaments de cada comarca, per bé que amb dotacions diferents en 
funció de  les seves necessitats. El desbloquejament dels recursos assignats pels 
antics Plans de  Cooperació -als quals no s'havia donat curs administratiu--, la 
priorització de  les obres de  car2cter supramunicipal, la viabilitat dels projectes 
presentats, el suport a obres que impliquen una col~laboració amb les compe- 
tPncies que té assignades la Diputació i la preferencia a subvencionar obres que 
generen inversions d'altres organismes són, entre altres, criteris que han estat 
emprats per a la distribucio clels recursos de  Pla dins de cada comarca. 

Per tal d'avaluar la incidencia que han tingut els Plans d'Acció Municipal del 
1981 i 1982 hem de considerar que conjuntament han rebut un total de 1.135 
sol.licituds emanades de  dos-cents noranta-dos municipis dels tres-cents set que 
formen la província. d'una entitat local menor -I1Única que hi ha - i de  tretze 
mancomunitats intermunicipals. Aquestes 1.135 sol.licituds representen un vo- 
lum d'obra de  divuit mil cinc-cents milions de  pessetes. 

La dotació del Pla (Vegeu gr2fic. 11) 

La dotació dels dos Plans preveu un total de 434 obres que afecten en conjunt 
274 municipis, una entitat local menor i cinc mancomunitats de  municipis. 
L'aportació de  fons de  la Diputació a les obres incloses en aquests plans s'eleva a 
mil vuit-cents setanta-cinc milions de  pessetes, que permeten d'endegar un vo- 
lum d'obra avaluat en sis mil quatre-cents trenta-quatre milions de  pessetes. 

La distribució territorial dels recursos del Pla d1AcciÓ Municipal segueix la 
tendencia emanada de  I'aplicació d e  la fórmula polinbmica que s'ha elaborat 
per a aixb. La comarca que rep una subvenció més gran és la del Baix Llobre- 
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gat, amb 222 milions de pessetes, que representen 1'1 1.8 OJo dels recursos totals 
dels plans, i en el costat oposat se situa la comarca de Garraf, amb 99 milions de 
pessetes de subvenció, amb la qual cosa s'estableix una dispersió d ' l  a 2,23 en 
I'assignació dels recursos. Aquesta distribució afavoreix les comarques més poc 
poblades, de manera que la subvenció per habitant del BarcelonPs se situa en 
248,54 ptes., la del Valles Occidental en 340,03 ptes. i la del Baix Llobregat en 
430,46 ptes., que contrasten amb les 2.793,52 ptes. del Berguedi o les 2084,05 
de ['Alt Penedb. , 

Pel que fa a la distribució dels recursos del pla segons la grandiria dels muni- 
cipis, els municipis més petits i ,  per tant, amb pressupostos municipals més poc 
elevats participen del Pla d'Acció Municipal de forma numericament molt im- 
portant, per6 amb una incidencia redui'da quant al pressupost total de les obres. 
Aquests petits municipis no sempre tenen un deficit comparatiu superior als 
municipis més grans que han experimentat un creixement fort en pocs anys, pe- 
rb si que tenen, en canvi, més poques possibilitats de resoldre els propis deficits, 
i és en aquest sentit que cal que la Diputació, com a gmbit local d'actuació su- 
pramunicipal, i les altres instincies de I'Administració hi concorrin. 

Els municipis amb més de 10.000 habitants o amb un pressupost municipal 
ordinari superior als 100 milions de pessetes tenen, en canvi, una tendencia de 
comportament diferent, que es caracteritza per una incidencia molt gran en el 
pressupost total de les obres previstes en el Pla, per6 la subvenció que reben per 
habitant és forca inferior a la que rebien els municipis més petits, amb la qual 
cosa s'equilibren les subvencions del Pla en el sentit que la distribució dels recur- 
sos es formula més en funció del deficit relatiu existent que no pas en funció es- 
tricta del nombre d'habitants. 

Després del Pla 

La limitació fonamental dels Plans d'Acció Municipal ha estat el seu caricter 
d'emergencia. S'han desenrotllat al llarg dels dos darrers anys de la primera eta- 
pa de gestió democritica de la Diputació de Barcelona, justament quan, trans- 
corregut el temps necessari per a la resituació dels nous diputats, s'ha pres cons- 
ciencia a la Corporació de la necessitat de col.laborar estretament amb els ajun- 
taments. 

L'emergencia que els ha presidit ha motivat que no s'hagi pogut efectuar una 
an2lisi prou acurada dels projectes ni s'hagi pogut realitzar tot el treball de 
camp necessari. En part s'han cobert aquestes deficiencies amb l'estreta col.la- 
boració amb que s'ha treballat amb els consistoris interessats, que han aportat 



la informació per a elaborar els plans. Amb tot, algunes insuficiPncies s'hi fan 
encara paleses. 

D'altra banda, el caricter anual dels Plans d'Acció Municipal s'ha revelat 
com una limitació, ates que un any és un període massa curt per a fer una plani- 
ficació adequada de  la inversió, per a treure conseqüPncies del seguiment del 
pla anterior i per a gestionar la implantació del pla. 

Malgrat aquestes limitacions evidents, es pot considerar que els Plans d1AcciÓ 
Municipal han estat una iniciativa positiva de  la Diputació de  Barcelona. De 
fet, aquests plans han tingut el merit d'alleugerir els inconvenients que deriven 
de  I'actual inadequació entre les amplies competi.ncies que tenen assignades els 
municipis i la seva migradesa pressupostiria. La inversió de  la Diputació feta a 
través dels Plans d'Acció Municipal ha permPs que els ajuntaments de  la provín- 
cia poguessin endegar algunes obres a les quals. altrament, haurien hagut de re- 
nunciar. 

T o t  i que sembla positiu per a Ics necessitats dels ajuntaments, ara com ara,  
mantenir la iniciativa dels Plans d'Acció Municipal. convindria que,  de  cara al 
futur i superat el carlcter d'urgencia que tenen actualment, esdevinguessin 
plans bianuals com a mínim d'actuacions supramunicipals o supracomarcals, 
orientats a cobrir ncccssitats estructurants del territori. 

Ates, per:), q u r  rls Plans d'Obres i Serveis s'orienten a cobrir el mateix tipus 
d c  dCficits i que rcit'racions d'aqursta mena no són desitjables. caldria veure 
com rs resol cn el futur aquesta dualitat. De quina sigui la solució que s'hi doni 
dcl)endrl, al ral~davall ,  I'cnfortiment d'aquests tipus de  plans provincials o la 
srva ctc.sal>aricii, final. 
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QUADRE I 
Sol-licituds d'inclusió als Plans d'Acci6 Municipal 

de 1981 i 1982, per comarques 

Comarca 
Municipis Població 

Demanda d e  
Tota l  Sol.licitants To ta l  Afectada Sol.licituds Pressupost total subvenció 

Alt Penedes 
Anoia 
Bages 
Baix Llobregat 
~ a r c e l o n ~ s l  
Berguedi 
Garraf 
Maresme 
Osona 
Vallb Occidental 
VallPs Oriental 

Total 306 292 2.863.834, - 2.846.613. -- 1135 18.471.498.606,- 8.007.195.673,- 

Sense Barcelona ciutat 

FONT: DIPUTACIO DE BARCELONA. SERVEI DE COOPERACIO MUNICIPAL. &'acció de cooperació municipal de la 
Diputació de Barcelona., a Arrel, nP 5, abril 1983. 



QUADRE I 1  
Distribució de la demanda per comarques i sectors (pressupost total) 

en milions de pessetes. 1981-1982 

Infrastructura Equipamenu 

Vitalitat Total Sanitat S6cio. 
Comarca i espais Abastament Sanejament Energia Altres iolrastruc. i assis- Ensenya- cultural Altres Total Total 

lliures d'aigua electrica tures tencia ment i Administ. equipaments 

Alt Pcncdh 
Anoia 
Bages 
Baix Llobregat 
Barcelonis 
Bergueda 
Garraf 
Maresme 
Osona 
Valles Occidental 
Vallis Oriental 

Total 

FONT: DIPUTACIO DE BARCELONA. SERVEI DE COOPERACIO MUNICIPAL. op. cit 






