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1. SEGUIMENT DEL DEUTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L’AJUNTAMENT I ELS SEUS 
ORGANISMES AUTONOMS DEPENDENTS  

 

1.1 Objecte i Abast 

L’objectiu d’aquest informe és fer un seguiment de l’evolució del deute vençut de la Generalitat de 

Catalunya vers a l’Ajuntament i els seus organismes dependents. Es considera deute vençut aquell 

que correspon a exercicis tancats, per tant, en els informes presentats a la Comissió al llarg de l’any 

2014, tenia aquesta consideració el deute a data 31 de desembre de 2013 (que corresponia al 

deute dels exercicis 2013 i anteriors). 

L’Informe s’estructura com l’actualització de la situació del deute de la Generalitat seguint 

l’esquema presentat en la sessió d’aquesta mateixa Comissió del 3 de juny de 2014. Donada per 

coneguda la metodologia i abast (ja explicada en l’informe presentat en la comissió del 04/12/13, 

així com a les anteriors) en aquest document s’explicita de forma resumida la evolució dels imports 

del deute amb la Generalitat fins al 31/12/2014. 

 

1.2 Estat del deute 

El deute total a 31 de desembre de 2014 sense tenir en compte els drets pendents de 

reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya, ascendeix a 148,43M€ (que correspon a la 

suma del vençut comptable de 103,62M€, més 44,81M€ corresponents a deutes no vençuts, donat 

que no són exigibles perquè tenen un calendari de pagament posterior a 31/12/2014). Si es tenen 

en consideració els drets pendents de reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya i el 

cobrament que s’ha fet efectiu el 29 de gener de 2015, tal i com es reflexa al següents quadres, el 

deute total vençut ascendeix a 114,67M€: 

DEUTE VENÇUT     

Descripció Import Venciment 

Pendent FLA  fins 31/12/2012 10,75 2014 

Llei de Barris 21,80 2014 

Ens dependents 9,95 2014 

Deute exercici 2014 61,12 2015 

TOTAL VENÇUT COMPTABLE A 
31/12/14 

103,62  

Drets pendents de reconeixement 
(1) 

21,80 2015 

Cobrament  gener 2015 (2) (10,75) Cobrat 29-1-15 

TOTAL DEUTE VENÇUT  114,67  
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DEUTE  NO VENÇUT   FORMA EXTINCIÓ DEUTE     

Descripció Import Import Venciment Observacions 

Deute exercici 2012 - 2013 24,30 24,30  2015 FLA 

DEUTE NO TRIBUTARI  24,30 24,30     

Deute tributari 17,81 17,81 10 anys  Acord ajornament 

Deute tributari 2,70 2,70 2014 Anul·lació drets 

DEUTE TRIBUTARI (3) 20,51 20,51     

TOTAL NO VENÇUT 44,81 44,81     

 

(1) Drets pendents de reconèixer per l’Ajuntament de Barcelona per manca de reconeixement de les obligacions per 
part de la Generalitat de Catalunya 

 

D’acord amb el s’explicita a l’informe de la Sindicatura de Comptes  21/2014 sobre  “Saldos de dubtós cobrament 

corresponents a 31 de desembre de 2011 en municipis de més 100.000 habitants” (punt 3.2 Recomanacions) 

l’Ajuntament  de Barcelona en l’exercici 2014 ha adoptat el criteri de reconèixer el drets un cop la Generalitat de 

Catalunya ha reconegut la corresponent obligació. 

 

Aquest informe de la Sindicatura literalment diu: 

 

“Cal assenyalar, però, que abans d’aplicar qualsevol mètode d’estimació dels saldos de dubtós cobrament 

caldria analitzar si el criteri de reconeixement emprat va ser l’adequat, en particular el referit als ingressos 

per transferències o subvencions, atès que, d’acord amb la ICAL, en aquests casos els drets s’han de 

reconèixer, en general, quan s’hagi fet efectiu el cobrament –o bé abans, si l’ens beneficiari coneix amb 

certesa que l’ens concedent ha dictat l’acte de reconeixement de l’obligació correlativa– i, per tant, els saldos 

pendents haurien de correspondre a drets per als quals el risc de morositat és pràcticament inexistent i, en 

conseqüència, sense la necessitat de fer estimació de dubtós cobrament”. 

 

 

Aquest nou criteri ha suposat que a 31 de desembre de 2014 no s’han reconegut els drets corresponents a: 

 

 

Descripció
Import 

(milions €)

Llei de Barris 2014 4,4

SAD dependència 2014 13,0

Fons de Cooperació Local 2013 2,8

Fons de Cooperació Local 2014 1,6

21,8
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(2) Fets posteriors al tancament 
 

Com ha fet destacable produït amb posterioritat al tancament de l’exercici 2014, cal esmentar que en el dia 29 de gener 

s’ha rebut el cobrament del deute vençut “Pendent FLA fins 31/12/2012” per la seva totalitat (10,75 M€).  

 

(3) Deute tributari 
 

En relació al deute tributari, i com a resultat dels treballs tècnics per tal de resoldre les discrepàncies i fer efectiu el 

cobrament de l’esmentat deute, es va elaborar un acord, aprovat per la Comissió de Govern de 26 de març, del qual es 

pot destacar: 

 

Import de 20,51 M€ , un cop actualitzat amb els cobraments realitzats fins ara. 

S’ajorna el deute tributari i s’estableix un calendari de pagament 

El pendent a 31 de desembre de 2013 es fracciona en 10 anys amb els interessos de demora corresponents. 

Els deutes tributaris del 2014 es pagaran dins del propi any. 

L’Acord es va fer arribar a la Generalitat perquè s’iniciïn els tràmits administratius necessaris per a la seva signatura per  

part de l’òrgan competent. 

 

El dia 22 de juliol, el Consell de Govern ha aprovat la formalització de l’acord d’ajornament en els termes establerts per 

un import de 18,025 M€. La resta del deute tributari per import de 2,71 M€ s’haurà d’anul·lar per incorrecció dels 

titulars i altres motius. 

 

1.3 Detall de moviments 2014 

 

El següent quadre explica l’evolució del deute vençut en el transcurs dels exercicis 2013 i 2014:  

 

Deute vençut (exercicis 2012 i anteriors) 01/01/13 226,99

Cobraments -75,40

Baixes -7,07

Deute vençut (exercicis 2012 i anteriors) 31/12/13 144,52

Drets reconeguts pressupost 2013 99,61

Cobraments drets reconeguts pressupost 2013 -26,19

Deute vençut a 31/12/13 (Liquidació 2013 aprovada) 217,94
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El detall dels moviments de l’exercici 2014 han estat els següents: 

Deute vençut (exercic is 2013 i anteriors) 01/01/14 217,94

Drets reconeguts pressupost 2014 92,00

DRETS 309,94

Cobraments 2014 Deute vençut 84,52

Cobraments 2014 Drets reconeguts pressupost 2014 30,88

COBRAMENTS 115,40

Cobraments en espècie 2014 Deute vençut 45,00

Anul·lacions 2014. Deute vençut 1,11

COBRAMENTS NO DINERARIS I ANUL·LACIONS 46,11

TOTAL  A 31/12/14 148,43

Import (milions €)

 

 

 

Els cobraments  dineraris rebuts en els mesos de gener a desembre de 2014 corresponen a ( en 

milions € ): 

Ingressos Tributaris  7,14 

Contracte Programa Serveis Socials i Gent gran    51,17 

Llei de barris  10,11 

Transferències en educació i biblioteques  4,03 

Fons Cooperació Local de Catalunya  3,88 

Entitats Grup municipal   6,50 

Altres 1,69 

Total cobraments 84,52 

 

 

Dels imports cobrats en metàl·lic fins al 31/12/2014  s’han fet efectius mitjançant el mecanisme FLA 

especial de l’Estat destinat a les Comunitats Autònomes per atendre els pagaments pendents amb 

les Corporacions Locals, un import de 63,98 milions d’euros, la qual cosa representa un 75,6% 

respecte de l’import total cobrat dinerari (84,52 milions d’euros). 

Amb data 22 de desembre de 2014 s’han cancel·lat drets a cobrar  d’exercicis tancats per un import 

de 45 milions € al fer-se efectius els protocols signats amb la Generalitat per a l’adquisició de tres 

finques mitjançant dació en pagament (Cobrament en espècie) 

Les anul·lacions 2014 per 1,1 milions € corresponen a la regularització de part del saldo pendent 

amb el SOC per considerar no elegibles determinades despeses justificades   
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APARTAT SEGON 

Informació complementària 

 

 

1.  Comissió no permanent d’estudi del deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament 

de Barcelona.  

2.  Reunions realitzades de la comissió no permanent d’estudi del deute de la Generalitat amb 
l’Ajuntament de Barcelona.   
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1. COMISSIÓ NO PERMANENT D’ESTUDI DEL DEUTE DE LA GENERALITAT AMB 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

El plenari del Consell Municipal de 28 de juny de 2013, acorda la creació d’una comissió no 

permanent d’estudi del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona, que té el següent 

Objecte: fer un seguiment del deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament i la Ciutat de 

Barcelona i estudiar els mecanismes de retorn del mateix.  

Més específicament, la comissió haurà de: 

a) Determinar i fer un seguiment de l’import del deute acumulat de la Generalitat de 
Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes dependents. 

b) Determinar i fer un seguiment de l’import acumulat de la despesa supletòria que assumeix 
l’Ajuntament de Barcelona en substitució de la Generalitat de Catalunya, així com l’import 
acumulat de la despesa compromesa i no executada de la Generalitat a la ciutat de 
Barcelona. 

c) Elaborar un calendari pel retorn del deute, l’assumpció de les despeses supletòries per part 
de la Generalitat i el compliment dels compromisos pendents amb la Ciutat de Barcelona, 
estudiant les diferents alternatives possibles per defensar l’interès general de la ciutat de 
Barcelona i fent un seguiment de les mateixes. 

d) Fer un seguiment dels convenis, acords i contractes programa entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona o els seus organismes dependents, el grau de 
compliment dels mateixos i els acords de les comissions de seguiment de tots ells. 

 

El plenari del Consell Municipal de 24 de juliol de 2013 es va aprovar nomenar els membres de la 

Comissió des de la Presidenta fins els vocals corresponents als partits polítics representats a 

l’Ajuntament.  

 

2. REUNIONS REALITZADES DE LA COMISSIÓ NO PERMANENT D’ESTUDI DEL DEUTE DE LA 
GENERALITAT AMB L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
A la primera reunió celebrada el 20 de setembre de 2013 es va fer 
 

 la constitució de la Comissió,  

 es varen aprovar els criteris generals de funcionament,  

 es va aprovar el calendari de sessions i la proposta de temes a tractar. 
 
A la segona i tercera comissió ordinària de la Comissió es va presentar dos informes del govern 
municipal de caràcter general sobre l'estat de la qüestió que es l'objecte de l'estudi de la comissió. 

 

 El 3 d’octubre 2013 es va tractar l’Informe del govern municipal sobre l’import del deute de 
la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona. 
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 El 4 de desembre de 2013 es va tractar l’ampliació de l’Informe del govern municipal sobre 
l’import del deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

A les sessions posteriors es varen presentar informes del govern municipal de caràcter sectorial 

sobre els diferents àmbits materials o competencials que es veuen afectats per l'objecte de la 

Comissió. 

1. El 6 de febrer de 2014 es va tractar de Cultura , biblioteques Institucions i Patrimoni 
cultural. 

 
2. El 3 d’abril de 2014 es va tractar Educació 

 
3. El 5 de juny de 2014 es va tractar Salut, Serveis Social i Immigració  

 
4. El 28 de juliol de 2014 reunió extraordinària sobre el FLA 

 
5. El 15 d’octubre de 2014 s’ha tractat Ocupació, promoció econòmica i Turisme. 

 

6. El 6 de novembre de 2014 es va tractar Infraestructures per la mobilitat, seguretat i 
habitatge 

 
7. El 14 de gener de 2015 es va tractar Promoció econòmica i turisme. 

 
8. El 4 de febrer de 2015 es va tractar Fons de Cooperació Local. 

 

En les comissions no permanent d’estudi del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de 

Barcelona de caràcter SECTORIAL. S’han lliurat com annexes als informes: convenis, acords i 

contractes programa entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i els seus 

organismes dependents. 
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2.1 . CULTURA, BIBLIOTEQUES, INSTITUCIONS I PATRIMONI CULTURAL 
 (6 DE FEBRER DE 2014) 
 
2.1.1. PALAU DE PEDRALBES I CENTRE CULTURAL DEL DISSENY  

 

Es varen lliurar els següents acords que, des de l’any 2004 i fins al 2011, la  Generalitat de Catalunya 

i l’Ajuntament de Barcelona han signat en relació a la cessió del Palau de Pedralbes a la Generalitat, 

i a la participació de la Generalitat en el finançament del Centre Cultural del Disseny: 

 

1. 13/10/2006.- Acord entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, relatiu al 

finançament del Centre Cultural del Disseny del 2007 al 2009. 

L’Acord de finançament del futur Centre Cultural del Disseny signat el 13 d’octubre del 2006 pel 

Conseller d’Economia i Finances i l’Alcalde de Barcelona. Aquest acord recull que la Generalitat 

participarà en el finançament de dues terceres parts del cost previst de l’obra del Centre Cultural 

del Disseny, que es farà efectiu del 2007 al 2009 en funció del lliurament de les certificacions 

d’obra.  

 

2. 18/02/2009.- Protocol entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona relatiu a 
la cessió del Palau de Pedralbes i el finançament del 2009 al 2012. 

Aquest protocol recull els acords següents:  

- L ‘Ajuntament cedirà gratuïtament la propietat de la finca coneguda com Palau de Pedralbes 
a favor de la Generalitat de Catalunya, un cop es produeixi la seva desafectació del domini 
públic com a conseqüència del trasllat del Museu d’Arts Decoratives i del Museu de la 
Ceràmica al nou Centre Cultural del Disseny. 

- Es reafirma el compromís de la Generalitat de Catalunya de participar en el finançament de 
dues terceres parts del cost previst de l’obra del Centre Cultural del disseny, i es compromet 
a fer el pagament del 2009 al 2012 en funció del lliurament dels corresponents certificats 
d’obra. 
  

3. 22/11/2011.- Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya aprovat en la sessió celebrada 
el 22 de novembre de 2011, en què s’estableixen les anualitats del pagament de les despeses 
del finançament del Centre Cultural del Disseny del 2011 al 2017. 

Aquest acord autoritza al Departament d’Economia i Coneixement a l’autorització de despeses pel 

finançament de dues terceres parts del cost previst de l’obra de construcció  del  Centre Cultural del 

Disseny del 2011 al 2017, establint els terminis actuals de pagament. 

 

 

 



 
 

Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació 
 

  

Pàgina 12 de 20 

 

2.1.2. BIBLIOTEQUES 

 

Es varen lliurar a la Comissió un Conveni i una Addenda relatius a les obres de construcció i remodelació de 

Biblioteques Públiques a Barcelona 

 

1. 21/02/2006.- Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

Barcelona en relació a les obres de construcció i remodelació de les biblioteques públiques de 

Barcelona. 

2. 25/10/2011.- Addenda al Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barcelona en relació a les obres de construcció i remodelació de les 

biblioteques públiques de Barcelona     

                     

 

2.2. ÀMBIT D’EDUCACIÓ (3 D’ABRIL DE 2014) 

 

2.2.1.  INVERSIONS EN ESCOLES BRESSOLS 

 

A la Comissió Sectorial on es varen tractar els deutes referents a Educació, es varen lliurar el 

Conveni per a la construcció d’Escoles Bressol de l’any 2008 i l’Addenda signada el  2012. 

 

1. 17/11/2008 - Conveni 2008 de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona signat el 17 de novembre del 2008, per a la creació de 

2.531 noves places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat de l’Ajuntament 

de Barcelona, finalitza el 31.12.2012. 

2. 31/12/2012 - Addenda del 2012 al conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la creació de 2.369 noves 

places de llars d’infants.  
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2.2.2.  CONSTRUCCIÓ DE CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.  

Com a annex a l’informe d’Educació es varen incloure el Conveni i la 3a Addenda de construcció de 

l’Escola Sant Martí i el Conveni relatiu a les obres de nova construcció de l’Escola Mediterrània. 

 

1. 8/01/2010 - Conveni 2010 entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 

Departament d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona per a la realització de les obres de nova 

construcció de l’Escola de 2 línies Sant Martí d’aquesta ciutat, de 8 de gener de 2010. 

 

2. 21/11/2012 - Tercera Addenda (2012) al Conveni entre l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona per a la redacció 

del projecte, direcció i realització de les obres de nova construcció de l’Escola Sant Martí de 

dues línies al passatge Borrull de Barcelona, de 21 de novembre de 2012. 

 
 

3. 14/12/2011 - Conveni 2011 entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 

Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Barcelona per a la realització de les obres de 

nova construcció de l’Escola Mediterrània d’aquesta ciutat, de 14 de desembre de 2011. 

 

2.2.3. FINANÇAMENT DE SERVEIS D’EDUCACIÓ. 

 

En relació al funcionament de les Escoles Bressol, es va lliurar el conveni de finançament del 

funcionament dels centres pel curs 2011-2012 

 

 8/07/2013 - Conveni 2013 entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 

el Departament d’ Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona per al sosteniment del 

funcionament de Centres Educatius de Primer cicle d’Educació Infantil de titularitat 

Municipal per el curs 2011-2012. Signat el 8 de juliol de 2013.  
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2.3. SALUT, SERVEIS SOCIALS I IMMIGRACIÓ (5 DE JUNY DE 2014) 

 

2.3.1. INVERSIONS EN EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS I SALUT 

 

La construcció d’equipaments de serveis socials i de la millora de la xarxa de serveis sanitaris a la 
ciutat de Barcelona s’ha regulat mitjançant dos convenis: 

 

1. 13/07/2005 - Conveni 2005 de col·laboració entre el Departament de Benestar i Família de 

la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments de 

serveis socials. 

2. 08/10/2008 - Conveni 2008 de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,  el Consorci 

Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la millora de la qualitat de la xarxa 

sanitària de la ciutat de Barcelona. 

Es va lliurar també a la Comissió la 3a Addenda del Conveni de Col·laboració per al finançament 

d’un centre residencial per a gent gran i centre de dia a una part del solar de l’antiga fàbrica 

Alchemika. 

 24/10/2013 – Tercera addenda al Conveni de Col•laboració signat el 26 de maig de 2010 

entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania (Actualment de Benestar Social i 

Família) de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per regular les 

condicions de finançament de la construcció d’un Centre Residencial per a gent gran i 

centre de dia, a una part del solar de l’Antiga Fàbrica Alchemika de Barcelona. 
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2.3.2. CONVENIS DE FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALS 

Com a annexes a l’informe què feia referència als deutes de Serveis Socials es va lliurar el 

contracte programa 2012-2015 i el Protocol addicional 2013 d’aquest contracte programa. 

1. 23/07/2012 – Contracte programa 2012-2015 entre el Departament de Benestar i Família 

de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona en matèria de serveis socials, 

altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.  

2. 25/07/2013 – Protocol addicional 2013 al Contracte programa 2012-2015 entre el 

Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

Barcelona en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 

polítiques d’igualtat.  

2.3.3. CONVENI PER AL FINANÇAMENT DELS SERVEIS DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA 

Es va lliurar un conveni per al finançament i desenvolupament dels Serveis de Salut Pública a 

Barcelona. Aquest conveni contribueix al finançament de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 

durant el periode 2013-2016. 

1. 26/06/2013 – Conveni 2013 entre el Departament de Salut, el Consorci Sanitari de 

Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de 

Salut Pública de Barcelona per al finançament i desenvolupament dels serveis de salut 

pública a la ciutat de Barcelona. 
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2.4. OCUPACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME (15 D’OCTUBRE DE 2014) 

 

Es varen lliurar a la Comissió dos convenis signats l’any 2010 amb al Departament de Treball i un 

conveni marc signat el 2011 en relació a la promoció económica  i a la consolidació de Barcelona i la 

seva área d’influència com una destinació de referencia en turisme. 

 

 
1. 02/07/2010 - Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per al desplegament del Pla d’implementació de les 

polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local a la ciutat de Barcelona pels exercicis 

2010 i 2011. 

2. 27/12/2010 - Conveni específic de col·laboració entre el Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya i Barcelona Activa SAU SPM per a l’organització del Dia de 

l’emprenedor 2010 a la ciutat de Barcelona. 

 

3. 30/11/2011 - Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 

de Barcelona, mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement, per a la promoció 

econòmica i consolidació de Barcelona i la seva àrea d’influència com una destinació de 

referència en turisme. 

 

2.5. INFRAESTRUCTURES PER LA MOBILITAT, SEGURETAT I HABITATGE                                    
(6 DE NOVEMBRE DE 2014) 

 

 En relació a les infraestructures per la mobilitat no hi ha convenis entre la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, ni subvencions pendents de cobrament. 
 

 En relació a les polítiques de seguretat no hi ha convenis entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, ni subvencions pendents de cobrament. 
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2.5.1. LLEI DE BARRIS 

 

La Llei de Barris , Llei  2/2004 de 4 juny de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 

una atenció especial, té per objecte realitzar  intervencions per tal d’aconseguir que l’espai i els 

equipaments públics esdevinguin factors de desenvolupament social i personal i entorns 

afavoridors de cohesió. Especialment en nuclis antics i barris sense una dotació d’equipaments 

adients. 

La Llei va crear un fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial, la 

dotació d’aquest fons s’adscriu al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. La 

participació del fons a les actuacions ha de representar com a minin un 50%. 

Del 2004 al 2010 s’han signat dotze convenis de col·laboració signats pel Conseller del  

Departament de Política Territorial i Obres Públiques Joaquim Nadal i Farreras i els alcaldes de 

Barcelona Joan Clos i Matheu (del 2005 al 2006) i Jordi Hereu i Boher (del 2008 al 2010) per al 

desenvolupament de projectes d’intervenció integral als barris. En aquests convenis l’Ajuntament 

manifesta que durà a terme directament la gestió de les diferents actuacions previstes en els 

projectes. L’aportació de la Generalitat és del 50% de cadascun d’aquests projectes integrals als 

barris de Barcelona. 

 

Les inversions integrals es realitzen a sis districtes de Barcelona:  

 Dte. de Ciutat Vella .......................................  3 

o Barri de Santa Caterina  

o Barri de la Barceloneta  

o Barri del Raval Sud  

 Dte. de Sants- Montjuïc ................................. 3  

o Barri de Poble Sec   

o Barri de la Bordeta  

o Barri de La Vinya-Can Clos-Plus Ultra   

 Dte. de Sant Andreu ..................................... 2 

o Barri de Trinitat Vella    

o Barri de Bons Pastor-Baró de Viver  

 Dte. de Nou Barris ........................................ 2 

o Barri de Roquetes   

o Barri de Torre Baró- Ciutat Meridiana   
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 Dte. de Gràcia .............................................. 1 

o Barri del Coll   

 Dte. de Sant Martí ...................................... 1  

o Barri de Maresme-Besos 

 

2.5.2. EXECUCIÓ DELS PROJECTES D’INTERVENCIO INTEGRAL ALS BARRIS 

 

Es va incloure con annexa a l’informe que es va lliurar a la Comissió els 9 convenis de col·laboració, que 

no s’han cobrat en la seva totalitat. 

Els dotze projectes d’intervenció als barris els hem agrupat en tres apartats: 

 

 Convenis amb les inversions executades totalment, i que s’han cobrat en la seva totalitat 
 
 

1. 18/07/2005. Barri de Santa Caterina.- El període d’execució és del 2004 al 2008. 

2. 18/07/2005. Barri de Roquetes.- El període d’execució es del 2004 al 2010. 

3. 15/02/2006. Barri de Poble Sec.- El període d’execució es del 2005 al 2011. 

 

 

 Convenis amb les inversions executades totalment, i que no s’han cobrat en la seva 
totalitat 
 

 

1. 01/09/2006.-Barri de Trinitat Vella. Conveni de col·laboració entre el Departament de 

Política i Obres Públiques i l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament del 

projecte d’intervenció integral.  

2. 09/04/2008.-Barri de la Bordeta. Conveni de col·laboració entre el Departament de 

Política i Obres Públiques i l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament del 

projecte d’intervenció integral al, subvencionat a l’empara de la Resolució PTO/44/2007, 

de 10 de gener. 
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 Convenis que no s’han executat en la seva totalitat 
 

1. 01/09/2006.- Conveni de col·laboració entre el Departament de Política i Obres Públiques i 

l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral al 

barri de Torre Baró-Ciutat Meridiana. 

2. 09/04/2008.- Conveni de col·laboració entre el Departament de Política i Obres Públiques i 

l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral al 

barri del Coll de Barcelona, subvencionat a l’empara de la Resolució PTO/44/2007, de 10 de 

gener. 

3. 12/03/2009.- Conveni de col·laboració entre el Departament de Política i Obres Públiques i 

l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral al 

barri de la Barceloneta. 

4. 12/03/2009.- Conveni de col·laboració entre el Departament de Política i Obres Públiques i 

l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral al 

barri de Maresme-Besòs. 

5. 08/03/2010.- Conveni de col·laboració entre el Departament de Política i Obres Públiques i 

l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral al 

barri de Bon Pastor-Baró de Viver. 

6. 21/10/2010.- Conveni de col·laboració entre el Departament de Política i Obres Públiques i 

l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral als 

barris de La Vinya, Can Clos i Plus Ultra. 

7. 21/10/2010.- Conveni de col·laboració entre el Departament de Política i Obres Públiques i 

l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral al 

barri del Raval Sud. 
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2.6. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME (14 DE GENER 2015) 

 

 Es va lliurar a la Comissió de 14 de gener de 2015, Acta de 4 de novembre de 2014 de la 
Comissió de Seguiment prevista al Conveni Marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 2011. ( Conveni marc de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona signat el 30 de 
novembre de 2011, mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement, per a la 
promoció econòmica i consolidació de Barcelona i la seva àrea d’influència com una 
destinació de referència en turisme) . Aquest conveni formava part de la documentació de 
l’informe de la Comissió de 15 d’octubre del 2014. 

 

 I en relació al deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona també es va lliurar el  

Compromís calendari de pagament del deute de la Generalitat de Catalunya amb 

l’Ajuntament de Barcelona. Signat per l’alcalde de Barcelona  i el conseller d’Economia i 

Coneixement el 10 d’octubre de 2014. 

 
2.7.  FONS DE COOPERACIO LOCAL (4 DE FEBRER 2015) 

 

A la Comissió que es va tractar el deute de la Generalitat amb l’ajuntament de Barcelona en relació 

al Fons de Cooperació Local es varen lliurar les normativa que han regulat el Fons de Cooperació 

Local de Catalunya els anys 2012, 2013 i 2014. 

1. Resolució GRI/2189/2012, de 23 d’octubre, de distribució als municipis de Catalunya de 
la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local 
de Catalunya, any 2012”. 
 

2. Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya 
de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació 
local de Catalunya, any 2013”. Inclou l’annex 2 (Municipis que no percebran cap import 
amb aquesta distribució). 
 

3. Llei 5/2014, de 8 d’abril de mesures relatives al fons de cooperació local de Catalunya 
del 2013 i 2014.  
 

4. Resolució GRI/1002/2014, de 9 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la 
dotació complementaria al “Fons de cooperació local de Catalunya. Ajuntaments, de 
l’any 2013”, establerta per la Llei 5 /2004, del 8 d’abril  de mesures relatives al Fons de 
cooperació local de Catalunya del 2013 i 2014. 

 
5. Resolució GRI/1178/2014, de 23 de maig, de distribució als municipis de Catalunya en 

els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, 

any 2014. 


