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ACTA DE LA SESSIÓ 
CONSTITUTIVA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2007 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 19 de juliol de 2007, a les12 hores i 10 minuts es va 
reunir al Saló de Sessions, sota la presidència de la Mesa d’edat, integrada pel senyor 
Jordi Labòria Martorell, diputat electe de major edat, i pel senyor Xavier Florensa 
Cantons, diputat electe de menor edat, així com pel Secretari de la Diputació Josep M. 
Esquerda Roset, les senyores i els senyors: Xavier Amador Pitarch,Joan Amat Sole, 
Xavier Amor Martín, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Baron Espinar, Miquel 
Buch Moya, Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, Jaume Ciurana 
Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Celestino Corbacho Chaves, Jordi Cornet Serra, M. 
Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim 
Ferrer Tamayo, Antoni Fogué Moya, Arnau Funes Romero, Antonio Gallego Burgos, 
Xavier García Albiol, Màrius García Andrade, Joan Carles García Cañizares, Carmen 
García Lores, Carme García Suárez, Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez 
Fernandez, José Manuel González Labrador, Anna Hernández Bonancia, Carles Martí 
Jufresa, Ezequiel Martínez Mulero, Josep Mayoral Antigas, Jordi Moltó Biarnés, Josep 
Monràs Galindo, Immaculada Moraleda Pérez, Bartomeu Muñoz Calvet, José Vicente 
Muñoz Gómez, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo Piqueras 
Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Lluís Recoder Miralles, Rafael Roig Milà, Teodoro 
Romero Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Jordi Serra Isern, Jordi 
Subirana Ortells, Francesc Torné Ventura i Jaume Vives Sobrino,  
 
El Secretari obrí la sessió. 
 
Per tal de poder constituir la Mesa d’edat el Secretari sol·licità al diputat electe de 
major edat, Sr. Jordi Labòria Martorell i al de menor edat, Sr. Xavier Florensa Cantons, 
que se situïn a la taula presidencial. 
 
El President de la Mesa d’edat, declarà constituïda la Mesa i desprès de saludar a les 
autoritats i persones assistents a l’acte, manifestà que aquesta és la setena sessió 
constitutiva de la Diputació des de la recuperació de la democràcia en el mon local, un 
acte de plena normalitat democràtica i cal remarcar-ho.  
 
A continuació, el secretari llegí els articles 57 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 108.8 i 207.1 i 2 de la llei 5/1985, de 
19 de juny, del règim general electoral, i l’article 26 del Reial decret legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril. 
 
Seguidament, el secretari, a efectes de comprovar l’assistència necessària per a la 
vàlida constitució de la Diputació, donà lectura dels noms i cognoms de les senyores i 
dels senyors diputats electes, segons les credencials expedides per les juntes 
electorals de zona, que la Mesa anà comprovant, per ordre de partits judicials i 
agrupats per partits polítics, i indicà, al mateix temps, que segons s’anessin llegint els 
noms de cadascun dels diputats i diputades, s’aixequessin i responguessin “sí”, a fi de 
comprovar la seva assistència a la sessió. 
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A continuació el secretari inicià la lectura dels noms i cognoms de les senyores i 
senyors diputats: 
 
PARTIT JUDICIAL D'ARENYS DE MAR 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
Xavier Amor Martín 
 
Convergència i Unió 
Joan Carles García Cañizares 
 
PARTIT JUDICIAL DE BARCELONA 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
Carles Martí Jufresa 
Immaculada Moraleda Pérez 
Montserrat Ballarín Espuña 
Bartomeu Muñoz Calvet 
Antoni Fogué Moya 
Jesús María Canga Castaño 
Jordi Serra Isern 
 
Convergència i Unió  
Joan Puigdollers Fargas 
Jaume Ciurana Llevadot 
Manel Olivés Juanola 
Ferran Falcó Isern 
Jordi Subirana Ortells 
 
Partido Popular 
Jordi Cornet Serra 
Xavier García Albiol 
M. Angeles Esteller Ruedas 
 
Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa –  Entesa pel Progrés 
Municipal 
Màrius García Andrade 
Dolores Gómez Fernandez 
 
 
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 
Xavier Florensa Cantons 
Jaume Vives Sobrino 
 
PARTIT JUDICIAL DE BERGA 
 
Convergència i Unió 
Ferran Civil Arnabat 
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PARTIT JUDICIAL DE GRANOLLERS 
 
Partit del Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
Josep Mayoral Antigas 
Josep Monràs Galindo 
 
Convergència i Unió 
Francesc Torné Ventura 
 
PARTIT JUDICIAL DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
Celestino Corbacho Chaves 
Carles Ruiz Novella 
José Vicente Muñoz Gómez 
José Manuel González Labrador 
 
Partido Popular 
Antonio Gallego Burgos 
 
Iniciativa per Catalunya  Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa pel Progrés 
Municipal 
Arnau Funes Romero 
 
PARTIT JUDICIAL D'IGUALADA 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
Teodoro Romero Hernández 
 
PARTIT JUDICIAL DE MANRESA 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
Ezequiel Martínez Mulero 
 
Convergència i Unió 
Jordi Moltó Biarnés 
 
PARTIT JUDICIAL DE MATARÓ 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
Joan Antoni Baron Espinar 
 
Convergència i Unió 
Miquel Buch Moya 
Joaquim Ferrer Tamayo 
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PARTIT JUDICIAL DE SABADELL 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
Manuel Bustos Garrido 
Teresa Padrós Casañas 
 
Convergència i Unió 
Montserrat Gatell Pérez 
 

Iniciativa per Catalunya – Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa pel Progrés 
Municipal 
Carme García Suárez 
 
PARTIT JUDICIAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
Amparo Piqueras Manzano 
Anna Hernández Bonancia 
 

Convergència i Unió 
Josep Lluis Fernandez Burgui 
 

PARTIT JUDICIAL DE TERRASSA 
 

Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
Carmen García Lores 
Jordi Labòria Martorell 
 

Convergència i Unió 
Lluis Recoder Miralles 
Xavier Amador Pitarch 
PARTIT JUDICIAL DE VIC 
 
Convergència i Unió 
Josep Salom Ges 
 
PARTIT JUDICIAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 
Convergència i Unió 
Joan Amat Sole 
 
PARTIT JUDICIAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
Rafael Roig Milà 
 
A continuació, el president de la Mesa declarà legalment constituïda la Diputació de 
Barcelona, amb les diputades i diputats que s’havien anomenat i que havien respost 
afirmativament. 
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Seguidament, el secretari prengué jurament al president de la Mesa mitjançant la 
fórmula següent : 
 
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR, COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE DIPUTAT DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, AMB LLEIALTAT AL REI I OBSERVANÇA DE LA CONSTITUCIÓ I DE 
L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA?” 
 
El president de la Mesa Sr. Labòria contestà, si prometo. 
 
A continuació, el president de la Mesa manifestà que tot seguit es procediria a 
l’elecció del president de la Diputació, i demanà als representants de cada partit o 
coalició la candidatura que presentaven. 
 
El diputat senyor Jaume Vives Sobrino en nom i representació de la coalició 
d’Esquerra Republicana de Catalunya manifestà que el grup ERC no presentava 
candidatura. 
 
El diputat senyor Arnau Funes Romero, en nom i representació de la coalició 
Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), manifestà que IC-V no presentava candidatura. 
 
El diputat senyor Jordi Cornet Serra, en nom i representació del Partit Popular (PP), 
manifestà que el Grup Popular presenta la candidatura del diputat Sr. Xavier García 
Albiol. 
 
El diputat senyor Jaume Ciurana Llevadot, en nom i representació de la coalició 
Convergència i Unió (CiU), manifestà que CiU no presentava candidatura. 
 
El diputat senyor Antoni Fogué Moya, en nom i representació del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC) manifestà que el grup socialista de la Diputació 
presenta la candidatura del diputat senyor Celestino Corbacho Chaves, que ja ha 
presidit aquesta Corporació des del 22 d’abril de 2004.  
 
El candidat coneix la vida política des d’àmbits molt diversos, Diputat al Parlament de 
Catalunya i des de 1983 la seva activitat ha estat sempre vinculada al món local 
(Regidor, Alcalde, Portaveu a l’Àrea Metropolitana, Diputat i President d’aquesta 
Corporació) i sempre vinculat, de forma activa a l’associacionisme municipal. Tant des 
de la FMC com des de la FEMP. Ara, a punt d’iniciar un nou mandat hem de recordar 
que en els anys en què el Sr. Corbacho ha presidit aquesta Corporació s’han fet 
moltes coses importants. Ell, amb l’equip de govern, ha treballat de valent i entre els 
grans objectius aconseguits, voldria destacar:   
 

1r. Un canvi en la relació i un diàleg permanent amb la Generalitat de 
Catalunya superant les serioses divergències interpretatives sobre la posició 
institucional de la Diputació de Barcelona. 
 
2n. S’ha continuat treballant per a la resituació dels denominats “serveis 
impropis” és a dir d’aquells serveis que la Diputació gestiona i finança i que són 
competència d’altres administracions. Al llarg del mandat es va formalitzar un 
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Protocol de col·laboració amb la Generalitat definint-se els serveis que han de 
ser objecte de resituació i de modificació de la titularitat i que està gairebé 
executat.. 
 
3r. S’ha realitzat un procés de reflexió estratègica (RE!SET). “El Pla Estratègic 
de la Diputació de Barcelona 2007. D’una administració local a un govern local 
en xarxa” és el fruit d’un treball participatiu i innovador que ha de permetre la 
transformació d’aquesta Corporació partint  d’una decisió clara sobre el que 
s’ha de ser i sobre el que s’ha de fer al llarg dels propers anys, millorant els 
serveis i les polítiques locals.  
 
4t. S’han aconseguit els objectius fixats en el Pla de Mandat 2003-2007. 
 

Aquesta és una Corporació activa, que creu en si mateixa, que té present el seu 
passat, del que ha après molt, i que cada dia s’arrisca, treballa, aprèn i evoluciona. En 
aquest mandat ha de definir-se una Diputació sòlida, el passi de la Diputació d’avui a 
la Diputació de demà o al Consell de Vegueria, consolidant un model de treball nou, 
ben construït i avançat, un model obert, modern i amb futur. 
 
El Sr. Corbacho té molt clara quina ha de ser la nova Diputació o Consell de Vegueria, 
ha de ser una administració local intermedia, transparent, fàcilment explicable i 
comprensible, que treballi a favor dels ciutadans de tots els pobles i ciutats de la 
província, i que ho faci en complicitat amb tots els governs d’aquests pobles i ciutats, 
amb independència de les premisses ideològiques dels seus governants. 
 
Ell és alcalde d’una ciutat important, però des del primer moment, en la Diputació,  la 
seva aposta va ser un compromís clar amb tots els ajuntaments, des del més petit al 
més gran; estar a prop dels seus problemes i contribuir a la seva solució. Ell ha parlat 
sempre de l’equilibri territorial i de la necessitat que cada municipi, amb les seves 
peculiaritats, tingui el seu paper i això s’està aconseguint. 
 
Per tot el comentat, l’experiència i l’aval del seu treball continuat des del món local , 
pels resultats de la seva gestió com a President de la Diputació de Barcelona i per la 
seva capacitat a l’hora d’abordar el futur d’aquesta, el Grup Socialista creu que la 
candidatura del Sr. Corbacho pot merèixer la consideració positiva dels tots el grups 
polítics d’aquesta Corporació i per això  els hi demanem el seu suport. 
 
A continuació el Secretari anuncià que acte seguit el President de la Mesa prendrà 
possessió del càrrec a totes les Diputades i Diputats electes als quals efectes es 
citaran per ordre alfabètic, els quals respondran "SI JURO", "SI PROMETO" o “SI 
PROMETO PER IMPERATIU LEGAL”, i alhora s’aproparen a la Mesa i emeteren el 
seu vot. 
 
Acabada la votació i, un cop efectuat el recompte de vots, el secretari en proclamà el 
resultat, que fou el següent: 47 vots a favor del diputat senyor Celestino Corbacho 
Chaves i 4 vots a favor del diputat senyor Xavier García Albiol. 
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Seguidament, el president de la Mesa anuncià que quedava elegit president de la 
Diputació de Barcelona el candidat diputat senyor Celestino Corbacho Chaves, del 
Partit Socialista de Catalunya. 
 
A continuació, el president de la Mesa d’edat demanà al president electe, diputat 
senyor.Celestino Corbacho Chaves, que s’apropés a l’estrada per tal de procedir a la 
presa de possessió del càrrec. 
 
A aquest efecte, el president electe pronuncià les paraules següents: 
 
“PROMETO PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES 
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
AMB LLEIALTAT AL REI I OBSERVANÇA DE LA CONSTITUCIÓ I DE L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA”. 
 
Seguidament, el president de la Mesa lliurà al president elegit els atributs del càrrec. 
 
A continuació, els diputats membres de la Mesa d’edat i el secretari es retiraren de la 
Presidència, que tot seguit fou ocupada pel nou president de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El senyor president donà la paraula als representants dels partits polítics i coalicions, 
perquè expliquessin el seu vot si així ho desitjaven. 
 
A continuació, el diputat senyor Jaume Vives Sobrino, representant d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, pronuncià les paraules següents: 

 
Moltes gràcies, senyor president, senyores diputades, senyors diputats, autoritats, 
senyores i senyors: 
 
Voldria començar tot felicitant el senyor Corbacho per la seva elecció com a president 
de la Diputació de Barcelona per aquest nou mandat, i per no oblidar-me’n, reconèixer 
també públicament la tasca feta pel meu company Jaume Oliveras durant molt bona 
part del passat període. Sento una gran satisfacció per fer aquesta intervenció en la 
constitució de la Diputació de Barcelona per al mandat 2007-2011. I per tant m’adreço 
a tothom des del compromís renovat per intervenir en la direcció del govern d’aquesta 
institució, i aquesta satisfacció no és pas gratuïta sinó que està fonamentada en el 
coneixement de l’obra feta al servei dels ajuntaments en aquests dos darrers mandats 
en els quals Esquerra Republicana, l’històric partit dels presidents Macià i Companys 
ha participat activament en el govern d’aquesta institució. 
 
Els ajuntaments són els primers beneficiaris de les propostes que s’han anat 
concretant en els darrers anys des de la Diputació de Barcelona i en aquest sentit, i 
per damunt d’altres consideracions polítiques, que n’hi han, els municipalistes ens hem 
de felicitar per l’existència d’una institució de segon nivell amb un grau tan elevat 
d’eficàcia i voluntat de servei al món local. 
 
Els processos de canvi i les importants transformacions que s’estan produint a nivell 
mundial i també a Catalunya tenen unes implicacions ben paleses en el terreny 
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municipal. Fenòmens com la nova immigració, la incorporació de criteris de 
sostenibilitat a les polítiques públiques, l’evolució del mercat laboral, les dificultats 
d’accés a un dret bàsic com és l’habitatge, el debat sobre els nous usos de l’espai 
públic o la necessitat de participar des de la pròpia especificitat –local o nacional, tant 
se val- en el nou rumb que marca la globalització ens han de fer conscients del 
complex camp de forces al si del qual es mouen els ajuntaments. I, en aquesta línia, 
ens han de fer també, prou conscients de la necessitat d’estar ben amatents a les 
seves necessitats per tal d’ajudar-los no només materialment i econòmicament sinó 
també d’una manera més qualitativa. 
 
La futura organització territorial de Catalunya, fruit d’una vella ambició col·lectiva que 
esperem que es pugui concretar en els propers temps, és una iniciativa que planarà 
sens dubte en l’obra de govern que es durà a terme des d’aquesta institució en els 
propers quatre anys. Això ens obligarà a ser generosos i a treballar amb un gran 
esperit de col·laboració amb el govern de Catalunya i, més enllà, amb els ajuntaments 
de la demarcació. Des d’aquí vull subratllar el compromís d’Esquerra a col·laborar 
lleialment en aquest procés amb la proa dirigida cap a la defensa dels interessos dels 
ajuntaments i del conjunt de la ciutadania de Catalunya. 
   
Voldria fer, també, per concloure la meva intervenció, una breu reflexió com a antic 
Diputat Delegat en matèria de Comerç, una àrea de govern que durant aquest mandat 
adquirirà una major rellevància i que gestionarà també Esquerra Republicana de 
Catalunya.  
 
En aquests darrers anys, en qualitat de Diputat responsable d’un àmbit de gestió com 
és el del comerç, he pogut veure i constatar amb els municipis la utilitat i la bona 
valoració que té una institució com la Diputació de Barcelona. Les actuacions i 
programes que s’estan duent a terme per part de les diferents àrees de govern, són en 
molts casos, punt de referència pels responsables municipals, i sense cap mena de 
dubte, permeten desenvolupar accions que sense el suport econòmic i tècnic de la 
Diputació serien inviables.  
 
Si em permeten fer una omissió temporal de modèstia, els voldria dir que actuacions 
com la creació i posterior desplegament de la Xarxa de Mercats Municipals o els 
programes de dinamització comercial específics per als Petits Municipis, situen a la 
Diputació de Barcelona al capdavant del desenvolupament de les polítiques públiques. 
S’ha fet molta feina, tot i que hem de continuar fent molta més. 
 
Un darrer comentari encara en qualitat d’antic Diputat Delegat, en referència a la 
qüestió dels recursos humans. Tal i com no m’he cansat de dir en les intervencions 
públiques  que he anat fent pel territori, la força de la Diputació de Barcelona no és 
només la seva capacitat econòmica, sinó també i sobre tot, la capacitació tècnica i de 
coneixements de la gent que hi treballa. He constatat amb la meva experiència, que la 
Diputació disposa d’un personal tècnic de primer nivell. I això m’omple d’orgull i em fa 
tenir plena confiança en què tots plegats assolirem les fites que ens hem marcat amb 
vista a aquest mandat. Moltes gràcies. 
 
Tot seguit, el diputat senyor Màrius García Andrade, representant d’Iniciativa per 
Catalunya-Verds, pronuncià les paraules següents : 
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Gràcies Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats, alcaldes, alcaldesses, autoritats,  
amics i amigues, 
 
En primer lloc vull felicitar en nom del meu grup al Sr. Corbacho per la seva elecció 
com a president d’aquesta institució. Amb la nostra votació d’avui favorable a la 
investidura del nou president de la Diputació de Barcelona, Iniciativa-Verds, Esquerra 
Unida i l’Entesa del Progrés Municipal renovem com ja vam fer públic fa uns dies la 
nostra aposta clara per governar conjuntament amb les altres forces d’esquerres 
aquesta Diputació. 
 
En aquest sentit no vull deixar d’expressar en aquestes primeres paraules l’agraïment 
pel treball dels companys i companyes de la nostra coalició que durant aquests 
quatres  anys de mandat han contribuït de manera decidida a la governació d’aquesta 
institució. 
 
Iniciativa Verds, Esquerra Unida i l’Entesa del Progrés Municipal hem assolit en 
aquestes eleccions municipals un important creixement territorial amb presència a la 
pràctica totalitat de comarques del nostre país. Hem presentat més candidatures que 
al 2003 i hem obtingut més regidors i regidores, més grups municipals i més alcaldies. 
Concretament la nostra coalició està formada per 457 regidors i regidores, tenim 
presència en 205 municipis i tenim 26 alcaldies. La nostra participació en els governs 
dels pobles i ciutats de Catalunya representa el 50% de la població del nostre país. A 
la província de Barcelona representem a 216.000 persones amb 310 regidors i 
regidores i 14 alcaldies i participem de manera molt important en governs com el de la 
capital del nostre país. Aquesta representativitat és la que volem posar al servei del 
municipalisme a través de la nostra tasca a la Diputació.  
 
No vull deixar de referir-me al context d’una baixíssima participació en aquests 
eleccions municipals i especialment en els municipis de l’àmbit territorial d’aquesta 
Diputació. Cal que afrontem des de les institucions aquesta situació per tal de 
recuperar la confiança en milers i milers d’homes i dones que el dia 27 de maig van 
decidir no anar a votar.   
 
Les eleccions del 27 de maig han configurat novament una àmplia majoria de les 
esquerres a la Diputació fet que ens ha permès revalidar el govern d’esquerres. 
Assumim amb il·lusió el repte de treballar per les ciutats i pobles d’aquest territori i per 
facilitar el confort necessari als alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores que estan 
al capdavant dels seus municipis.  
 
Enguany celebrem el 30è aniversari de les primeres eleccions i, per tant, de la 
restauració de les llibertats al nostre país. Durant el present mandat municipal 
celebrarem també el 30è aniversari de les primeres eleccions municipals. Cal que les 
institucions i els ciutadans i ciutadanes celebrem aquests aconteixements històrics i 
especialment el municipalisme ha de fer-ho. Tots i totes sabem el paper que els 
ajuntaments de les nostres ciutats i pobles van jugar en la restauració de la 
democràcia i en els esforços que van fer per posar en marxa aquests pobles i ciutats 
després de llarga foscor del franquisme. Tindrem temps de parlar-ne quan celebrem 
que fa 30 anys que vivim governats per ajuntaments democràtics. 
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Si em refereixo a aquest fet és perquè és obligat que 30 anys després abordem quina 
és la situació actual. 
 
Vivim en una societat complexa, cada vegada ho és més. Els pobles i ciutats no són 
aliens a aquesta qüestió, ben aviat al contrari, viuen de ple aquesta complexitat. Els 
municipis doncs son els primers que han de fer front i donar respostes als problemes i 
als reptes de la nostra societat. Es temps de municipalisme. Amb aquesta idea vull 
expressar  que si son els pobles i les ciutats del nostre país els que han de fer front a 
la multituds de problemes i reptes necessitem que aquests siguin forts, necessitem un 
municipalisme dotat de més i millors recursos. Al costat d’això cal que tinguem uns 
ajuntaments exigents amb les administracions que han de proporcionar aquests nous 
recursos i que siguin capaços de repensar el seu lideratge per donar resposta a reptes 
tant  importants com al immigració, els drets de ciutadania, el canvi climàtic i la cohesió 
social.  
 
No podem obviar en aquesta reflexió el paper que juga avui la nostra reformada norma 
institucional bàsica que és l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Partíem d’un Estatut 
que poc parlava, per no dir gens, dels Ajuntaments. Aleshores es va dissenyar un 
entramat institucional en què poc hi contaven les institucions locals. Avui, podem 
afirmar que el govern local s’ha incorporat a l’Estatut configurant els ajuntaments com 
a peça fonamental del conjunt institucional de Catalunya. Aquest reconeixement no és 
merament un exercici retòric, suposa la garantia de l’autonomia local, de les seves 
competències i d’un millor finançament.  
 
És doncs imprescindible que el municipalisme no desaprofiti l’oportunitat històrica 
davant la qual ens trobem per tal que posem aquestes noves eines al servei dels 
ciutadans i ciutadanes que representem.  
 
En aquest temps de municipalisme la Diputació de Barcelona, com a xarxa de 
municipis, hi juga un paper molt important, un paper de lideratge. Durant la darrera 
etapa del mandat anterior que acaba de finalitzar la Diputació ha encetat un treball 
importantíssim per tal de repensar les línies estratègiques d’aquesta institució per 
acomodar-la a la nova realitat complexa que vivim. El RESET revisa el Pla d’Objectius 
de fa quinze anys i situa a la Diputació de Barcelona com una administració moderna i 
sense oblidar el seu principal objectiu: ser una administració de segon nivell al servei 
dels municipis. És important destacar que aquest nou context s’emmarca en una 
situació de normalitat institucional en tot allò que es refereix a les relacions amb el 
Govern de Catalunya.  
 
El RESET no pot obviar i, no ho fa, que el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya fa 
front al que ha de ser la nova ordenació territorial de Catalunya. Aquesta qüestió ha 
estat una constant en les reflexions que en totes les constitucions de la Diputació de 
Barcelona ha posat sobre la taula el meu grup. El model actual es fruït d’unes lleis 
aprovades sense consens en què hi conviu un model antic, el de les províncies, amb 
un de nou que es va implantar a mitges i que pretenia crear comarques i vegueries.  
 
El nou Estatut d’Autonomia s’ha fixat com a objectiu posar ordre. En aquest sentit cal 
apostar clarament per un model d’organització propi de Catalunya que garanteixi la 
màxima eficàcia i combini el poder local amb la descentralització de la Generalitat des 
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del principi de subsidiarietat, pensat des de la simplificació administrativa i amb una 
nova divisió en vegueries que s’ajusti a la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica 
del país i respongui a realitats tan diverses i tangibles com el fet metropolità. 
 
El disseny definitiu i implementació d’aquesta nova ordenació territorial tan necessària 
no pot fer-se pels uns o pels altres, requereix del consens necessari que no va produir-
se als anys 80.  Des d’aquest punt de vista ha de valorar-se positivament el fet que el 
grup de Convergència i Unió, sense participar del govern de la Diputació, ocupi una 
vicepresidència d’aquest ple. 
 
Acabo Sr. President, Iniciativa Verds-Esquerra Unida i les Enteses de Progrés 
Municipal som una força municipalista Quan diem que som municipalistes ho fem 
perquè creiem que els ajuntaments i la resta d’institucions locals són una eina de 
transformació, son les més properes a la ciutadania i, per tant, la base més sòlida de la 
democràcia. Som municipalistes i, permetin-me la redundància,  tenim una àmplia 
experiència municipalista de govern que volem tornar a posar al servei d’aquesta 
institució i del nostre país. Moltes gràcies. 
 
El/la diputat senyor Xavier García Albiol, representant del Partit Popular, manifestà 
el que segueix: 
 
Voldria que les meves primeres paraules fossin de felicitació cap als nous Diputats i, 
de manera especial, cap al meu company de Grup que avui s’estrena en el càrrec de 
Diputat. 
 
Avui, senyors i senyores, iniciem una legislatura singular en la que no caldrà esperar 
massa temps perquè puguem observar quina serà la voluntat  política del President i 
dels partits que han donat suport a la seva candidatura. 
  
Senyor President, el primer que cal, en nom del meu Grup Polític, és desitjar-li sort en 
aquest mandat. Iniciem ara una nova etapa que tots sabem que comportarà importants 
canvis que no podem passar per alt. I estem parlant de qüestions formals, però també 
d’aspectes de fons. 
  
La primera qüestió que voldria destacar és la incorporació del grup de CiU al Govern 
de la Diputació a través d’una vice-presidència. Durant els darrers dies, tant el PSC 
com CiU han dedicat tots els seus esforços a fer pedagogia sobre una nova formula 
insòlita a Catalunya i a Espanya que consisteix en assumir una vice-presidència sense 
formar part del govern.  
  
És com si el vice-president del govern central, Pedro Solbes, no fos membre del  
Consell de Ministres. Jo, senyor Corbacho, sé que vostè és capaç de moltes coses. 
Però no imaginava que tingués la capacitat de justificar amb tota normalitat decisions 
que resulten ben singulars als ulls de tothom. 
 
Des del Partit Popular sempre hem fet una aposta clara y rotunda a favor d’aquesta 
Institució. Vostès saben molt bé que moltes vegades únicament el Partit Popular i el 
PSC hem coincidit en la defensa de les Diputacions. I permeti’m, Senyor President, 
que li manifesti la nostra preocupació davant la voluntat obsessiva del PSC 
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d’incorporar al Govern de la Diputació als partits que aposten clarament per la 
supressió de la pròpia Institució, mentre que, en canvi, aquells que hem defensat 
reiteradament a la Diputació ens quedem sols a l’oposició.  
 
Senyor President, si la incorporació de CiU als òrgans de govern s’ha fet per 
consolidar la Institució de cara al futur, d’acord amb la normativa vigent, això ens 
sembla acceptable. Però ens temem que això està molt lluny de la realitat. 
 
El Partit Popular és una oposició lleial. I la nostra lleialtat és envers la Institució. 
Nosaltres sempre hem defensat que els municipis necessiten una administració local 
de segon ordre, un govern local que sigui, com diu la Constitució, el govern de 
l'agrupació de municipis que és la Província.  
 
Deixant de banda el debat sobre el nom de la cosa; deixant de banda les polèmiques 
sobre la catalanitat o no del concepte de Província; el que ens importa no és si la 
Província és diu Vegueria o si la Diputació es dirà Consell de Vegueria. A nosaltres el 
que ens importa és que en el futur aquesta Corporació, segueixi essent, en els seus 
elements fonamentals, el que ha estat fins avui. I ho hem defensat amb coherència, no 
només sempre que hi ha hagut debats sobre aquestes qüestions, sinó també en el 
debat de l'Estatut.  
 
Hem defensat el que defensen la majoria dels alcaldes del Partit Socialista, malgrat 
que ara callin per les circumstàncies polítiques. I ho hem fet perquè aquesta 
Corporació és útil, tal i com reconeixen en privat la majoria dels alcaldes dels partits 
que defensen públicament que cal suprimir les Diputacions i les Províncies.  
 
Nosaltres no apostem per la supressió de res sinó, en tot cas, per l'adaptació als nous 
temps. I estem disposats a parlar d’això, però sempre defensant que el que ha estat 
útil no és pot tirar abaix per inventar fórmules noves sobre les seves cendres. No 
podem fer experiments; no hauríem de fer experiments.  
 
El que hem de fer és recollir i reconèixer el que representa aquesta Corporació i tenir-
ho molt present en els futurs debats que vindran.  
 
La Diputació de Barcelona enceta aquesta nova legislatura amb algunes novetats i 
algunes incerteses. 
  
Les novetats radiquen en el fet que, tal i com sempre havien defensat des del Partit 
Popular, s’han superat els contenciosos - més polítics que jurídics- que existien entre 
la Generalitat i aquesta Corporació. 
  
Nosaltres sempre havíem dit que aquests contenciosos es podien resoldre si hi havia 
voluntat de reconèixer que la solució no sortiria ni d’un ofegament de competències i 
recursos d’aquesta Corporació, ni d’un menyspreu a les legítimes competències que té 
la Generalitat de Catalunya. I sempre que s’actués conforme amb el marc de 
l’autonomia local que la Constitució garanteix a aquesta Corporació. 
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Aquest és un afer que s’ha encarrilat. Però tenim altres fronts oberts, com són les 
incerteses que genera l’aplicació del nou Estatut, en el que les províncies passen a ser 
vegueries.  
  
Parlo d’incerteses perquè l’Estatut és obscur -i crec que soc suau- al referir-se al 
concepte jurídic de vegueria. No vull entrar en el fons jurídic del problema, perquè no 
és aquest l’escenari a on toca debatre la constitucionalitat de l’Estatut o els problemes 
que deriven de les diferents possibilitats d’entendre aquesta conversió de les 
Províncies en Vegueries i de les Diputacions en Consells de Vegueria. 
 
Avui aquí no votem només un President sinó també un Govern, tot i que sigui de forma 
indirecta. El Partit Popular no es pot fer responsable, ni que fos de forma passiva, d’un 
projecte de govern on no participa i per això presentem la nostra pròpia candidatura a 
la Presidència de la Diputació. No ens podem fer responsables d’una gestió futura ni 
podem donar xecs en blanc, sinó que apostem per la coherència i la transparència 
envers els nostres electors.  
  
Avui el Partit Popular presenta la seva pròpia candidatura també per un altre motiu: 
perquè el sentiment dels votants del Partit Popular i dels nostres regidors és de rebuig 
al que significa la participació de forces independentistes al Govern de la Diputació. 
 
Nosaltres no ens limitem a dir que no som independentistes: diem que és dolent per a 
Catalunya donar espais de poder als partits independentistes. Tot i que després sigui 
notori que no sempre són capaços de digerir el que implica estar al poder. 
 
Nosotros somos oposición. Y es bueno que haya una oposición clara, porque los 
ciudadanos tienen derecho a saber que hay alternativas. La democracia es la 
existencia de alternativas. Y nosotros somos una oposición clara, que garantiza un 
seguimiento y un control de las actuaciones del Gobierno de la Corporación. 
 
Ustedes saben que nosotros ejercemos esa función con rigor y responsabilidad. No es 
una función que le resulte cómoda a ningún gobierno. Es una tentación universal de 
todo gobierno intentar domesticar a la oposición. Porque a nadie le gusta que le hagan 
notar que se equivoca, que las cosas se pueden hacer mejor. O, simplemente, que 
hay otras formas de entender los problemas y las soluciones. Pero todo gobierno debe 
reconocer que, para ser democrático, necesita tener delante a alguien que haga 
oposición, porque únicamente en este noble enfrentamiento está en realidad la 
democracia. 
  
Nuestra función no es únicamente la de presentar alternativas, sino también la de 
hacer un control de calidad de lo que ustedes hacen. Un control que puede resultarles 
molesto e incómodo, pero que en muchas ocasiones ustedes han acabado por asumir, 
mejorando sus actuaciones en aspectos que nosotros habíamos criticado.  
  
Y recuerden que, en ocasiones, nuestras críticas han sido posteriormente reiteradas 
por organismos de control externo, como la Sindicatura de Comptes o el Síndic de 
Greuges.  
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Vull ser positiu a l’hora d’enfocar aquest nou mandat. Les dificultats són les que he 
plantejat. 
  
Jo crec – i molt- en el seny dels que governen aquesta Diputació, i molt en particular 
en el sentit comú del Partit Socialista. És veritat que necessiten de partits que no 
creuen en les Províncies per poder governar; en partits que no creuen en la continuïtat 
entre Províncies i Vegueries. Però tinguin la seguretat de que sempre que es posin 
sobre la taula aquestes qüestions, el PP defensarà els mateixos principis que sempre 
ha defensat. De manera que, si són vostès valents, no han de tenir por de necessitar 
en alguna ocasió els vots d’altres partits per defensar el que és i el que pot ser aquesta 
Corporació.  
  
Nosaltres ens mantindrem vigilants per controlar que el Govern de la Diputació actuï 
amb rigor, transparència i legalitat. Sense confondre la seva majoria per governar amb 
una majoria per fer d’aquesta Corporació una institució al servei d’unes sigles. 
  
A la vegada, tal i com hem fet sempre, mantindrem obertes les portes a dialogar amb 
el President i a donar suport al Govern quan aquest faci propostes  raonables. 
  
La presentació avui de nostra pròpia candidatura a la Presidència de la Diputació no 
suposa que en el futur no ens trobem treballant plegats per assolit objectius que siguin 
bons per als municipis de les comarques barcelonines.  Perquè això és el que tots 
nosaltres li devem als Ajuntaments i al conjunt dels ciutadans. 
 
A continuació el diputat senyor Joan Carles García Cañizares, representant del grup 
de Convergència i Unió, pronuncià les paraules següents: 
 
President, Autoritats, Diputats i Diputades, senyores i senyors,. Primer, començar, 
felicitant, evidentment, tots els Diputats pel seu càrrec i, especialment, el President de 
la Corporació, un President que ha estat escollit amb els vots, també, del Grup de 
Convergència i Unió. Això no és una casualitat. Iniciem una nova etapa, una etapa 
diferent de les anteriors, entenent que no és la continuïtat el que marcarà els propers 
anys a la Diputació de Barcelona, i no ha de ser la continuïtat perquè hi hauran 
diferències durant aquest temps arreu del país, perquè entenem que aquests anys hi 
haurà una nova distribució territorial, una organització territorial diversa, diferent i, per 
tant, les Diputacions han de jugar un paper important en la conversió, i volem ser part i 
consens d’aquesta nova distribució, i també des de la Diputació. 
 
Convergència i Unió, que avui us ha donat suport, President, és la força política que 
més Diputats ha guanyat aquest mandat. Som la única força política que ha augmentat 
en nombre de Diputats a la Diputació de Barcelona; som una força política que tenim 
130 alcaldes a la província de Barcelona, que tenim 14 alcaldies compartides i que 
estem a 24 governs de la província de Barcelona. Això vol dir que som una força 
política amb una implantació territorial importantíssima i, insisteixo, amb uns resultats 
bons a la província de Barcelona. És evident que, amb aquest gest de votació, que vol 
dir que no és insòlit, que alguna vegada, doncs, ja s’ha produït, i val a dir també que 
no és insòlit, que el Grup de Convergència i Unió tingui una vicepresidència (i ara 
recordo al senyor Garcia Albiol que el senyor Enric Lacalle va ser Vicepresident, 
també, de la Diputació de Barcelona). Per tant, no és cap cosa estranya i, al contrari, 
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entenem que és una marca per a aquests quatre anys, una marca de col·laboració tant 
per part del Govern com per part del Grup de Convergència i Unió. Dic col·laboració i 
col·laboració vol dir treballar conjuntament. Col·laboració vol dir treballar en aquesta 
nova distribució territorial i també vol dir, President, que nosaltres, com a força política 
que tenim molts ajuntaments, entenem que la Diputació és l’Ajuntament dels 
ajuntaments i que a partir d’aquí no poden haver-hi diferències que de fet no hi són 
però que, en tot cas, hem de treballar i hem d’aconseguir el màxim possible per tots 
els ajuntaments de la província, i crec que això ho podem aconseguir perfectament 
treballant conjuntament. Col·laboració vol dir, per tant, que, quan arribin els temps de 
preparar pressupostos a la Diputació, hi volem formar part. Volem ser, també, el Grup 
Polític que hi treballi conjuntament; volem ser el Grup que treballi perquè sigui possible 
que els nostres ajuntaments tinguin l’ajut que es mereixen de la Diputació de 
Barcelona. 
 
És evident que aquest mandat ha de ser diferent dels altres i és evident que la nostra 
aposta per la presidència del senyor Corbacho és una aposta de futur, amb voluntat de 
futur i des d’una força política important, implantada i amb previsió d’un futur encara 
molt millor a la província de Barcelona. Dir-los, per tant, que és el nostre anhel 
aconseguir, els propers anys, que la Diputació segueixi sent la Diputació de tots amb 
nosaltres a prop i ho diem, insisteixo, des de la força política amb major implantació 
territorial a Catalunya. Per tant, a partir d’ara, una col·laboració propera, una 
expectativa per saber com evoluciona en els propers mesos i si aconseguim els 
resultats que plantegem per al mandat que justament iniciem avui. Moltes gràcies. 
 
Seguidament el diputat senyor Jordi Labòria Martorell, representant del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, manifestà: 
 
Senyor President, senyores i senyors Diputats. Senyor President, em sumo a la 
felicitació per la seva reelecció com a President de la Diputació de Barcelona i ho faig, 
en aquest cas, en nom de tots els Diputats i Diputades del Grup Socialista. 
 
El Grup Socialista agraeix el suport que el nostre candidat ha rebut dels Diputats dels 
Grups d’ICV-EUiA, Esquerra Republicana i CiU. En el cas d’Iniciativa per Catalunya i 
Esquerra Republicana, és un suport fonamentat en l’acord de govern que hem 
establert per aquest període de mandat 2007-2011. El vot dels Diputats de 
Convergència i Unió expressa una voluntat de diàleg i d’acord en temes fonamentals. 
Des d’un profund respecte respecte a la decisió del Partit Popular de presentar 
candidat propi, penso que la intervenció del seu portaveu ha manifestat que no han 
entès, encara, des del Partit Popular, els canvis que s’han produït en aquest país des 
que vàrem aprovar, ara fa poc més d’un any, l’Estatut d’Autonomia, i evidentment, com 
ja ha senyalat el portaveu de Convergència i Unió, vull atribuir a la joventut i a una 
certa fogositat, i una manca de memòria, les afirmacions d’anomalies que ha fet el 
senyor Garcia Albiol en relació a la vicepresidència que hem acordat amb el govern de 
Convergència i Unió. 
 
Des de la recuperació democràtica de les nostres institucions locals, l’any 79, els 
socialistes hem tingut el privilegi de governar a la Diputació de Barcelona; ho hem fet 
sota les presidències, inicialment, de l’Honorable President senyor Josep Tarradellas, 
dels Presidents Francesc Martí Jusmet, Antoni Dalmau, Manuel Royes, José Montilla i, 
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darrerament, de l’actualment reelegit President Celestino Corbacho. Hem estat, doncs, 
la força majoritària i des de fa més d’una dècada, des del 1995, governem en coalició 
progressista i catalanista amb les forces d’Iniciativa i ERC, una coalició basada en 
l’acord programàtic i la voluntat de continuar transformant aquesta institució per 
ajustar-la cada cop millor a les necessitats dels nostres ajuntaments. La perspectiva de 
vint-i-vuit anys d’història democràtica de la Diputació de Barcelona, si es vol llegir 
aquesta història sense apriorismes i amb objectivitat, haurien de ser suficients per 
esvair vells fantasmes i certes lectures polítiques en relació a aquesta institució. Els 
socialistes ens podem sentir molt orgullosos d’aquesta història recent. Hem 
protagonitzat un procés de transformació modèlica de la vella Diputació sorgida al 
segle XIX des d’una visió centralista de l’Estat, instrumentalitzada a voltes contra els 
interessos de Catalunya, convertida pel franquisme en falsa hereva d’algunes de les 
grans obres del catalanisme polític: les biblioteques, la Biblioteca de Catalunya, els 
museus d’Empúries, per citar-ne alguns exemples.  
 
Senyor President, vostè presideix una vella institució de més de cent setanta anys 
d’història. Han estat ja vàries les sessions constitutives de la Diputació en les que he 
tingut el privilegi d’intervenir en nom del Grup Socialista, tantes que avui ja no m’he 
pogut escapar, com han vist vostès, de presidir la Mesa d’Edat, i en totes elles he 
reclamat que el reconeixement del paper de la Diputació, que la Diputació de 
Barcelona ha jugat en la història de Catalunya, és un paper que, moltes vegades, ha 
estat ple de pàgines fosques, però quina institució no les té? Però, a aquestes pàgines 
fosques, cal contraposar-hi algunes de clar servei al país. Cal recordar que no es pot 
entendre la història del nostre país sense la Diputació de Barcelona. Avui ho tornaré a 
reclamar, possiblement per darrera vegada, emparant-me en l’autoritat d’un gran 
historiador del nostre país, en Borja de Riquer, que denúncia, en un llibre, una visió 
sesgada de la historiografia catalana quan diu: “Des de fa temps, s’ha pretès que sols 
té sentit i utilitat l’estudi d’aquelles temàtiques, s’entén històriques, més directament 
vinculades a una voluntat política resistent.” Des d’aquest posicionament, s’ha 
escombrat sovint el paper històric, en alguns moments fins i tot revolucionari, 
d’aquesta institució que avui vostè presideix.  
 
Deia, abans d’aquesta breu divagació històrica que em perdonaran, que els socialistes 
podem estar orgullosos del procés de transformació i adequació de la vella Diputació 
franquista en una institució al servei dels nostres municipis. Vostè, senyor President, 
durant l’anterior mandat, ha culminat positivament un cicle de vint-i-vuit anys que ens 
ha permès normalitzar la situació de la Diputació de Barcelona en el context polític 
català i convertir-la en referent dins el nou marc estatutari dels futurs Consells de 
Vegueria que han estat reconeguts com ens intermedi local seguint el model de la 
Diputació de Barcelona. Alhora, ja cap al final del mandat, del passat mandat, va obrir 
un procés de reflexió sobre el futur de la institució, procés que vàrem anomenar 
RESET. Volem manifestar, amb aquest nom, la voluntat d’iniciar un nou període de la 
Diputació de Barcelona però sense perdre la memòria de l’aconseguit, el que ens 
permet, aquest procés, encarar aquest nou mandat des d’una nova perspectiva 
estratègica que ens determina de forma clara quins són els nous objectius. Ens 
reafirma en la nostra missió fonamental, la que no hem perdut mai de vista: la de ser 
un govern local intermedi, amb la voluntat d’impulsar el progrés i el benestar de tothom 
cooperant des del territori amb tots els ajuntaments, grans i petits, i això sobre la base 
d’uns valors que han d’impregnar la nostra cultura organitzativa i orientar les accions 
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d’aquesta institució: el valor de la proximitat, el valor de la transparència i la 
participació, el de l’eficàcia i eficiència, el de la sostenibilitat, la recerca de més 
benestar per la ciutadania i el valor de la innovació. Amb aquest procés de reflexió, 
hem sentat pel treball dels propers anys i caldrà concretar-les amb Plans d’Actuació 
del Mandat. 
 
Senyors i senyores Diputats. Com a Alcaldes i Regidors som representants del poder 
local i per això posem la defensa dels interessos del món local en el centre de la 
nostra actuació. Conscients de què l’administració municipal és, dins l’entramat 
d’administracions públiques, la més dèbil i a la que més s’exigeix per part de la 
ciutadania. La Diputació no és una administració diferent dels ajuntaments, i la nostra 
competència és únicament funcional respecte, en relació a les necessitats i 
competències municipals, Hem de ser una garantia de què tots els ajuntaments, grans 
o petits, puguin exercir totes les seves potencialitats polítiques i les seves 
competències, i que com a representants dels seus ciutadans i ciutadanes, dins del 
seu territori, puguin ser el motor dels projectes de la seva comunitat; hem de ser una 
garantia pels ciutadans i ciutadanes de tots els municipis de la província de què tindran 
accés als serveis públics bàsics, visquin on visquin; hem d’actuar d’acord amb el 
principi de subsidiarietat, col·laborar en apropar els serveis al ciutadà i millorar-ne 
l’eficàcia, l’eficiència en la seva prestació. Sabem molt bé que la diferent població dels 
municipis i la seva diferent situació en el territori (rural, costaner, metropolità) 
determinen necessitats diferents dels nostres ajuntaments, però també sabem que no 
és només el territori i la demografia el que determina aquestes necessitats. Els 
desequilibris poden tenir raó de caràcter territorial en alguns casos (municipis petits 
amb major dificultat d’accedir als serveis), però més freqüentment responen a 
desequilibris socials, en alguns casos, desequilibris socials crònics que es veuen ara 
més agreujats per problemàtiques emergents. Els socialistes sabem treballar molt bé 
en aquest complex mapa municipal i hem constatat la valoració positiva d’aquest 
treball amb el reconeixement que ens fan tots els municipis de la província per una 
feina ben feta. Els resultats de les darreres eleccions municipals han estat marcades 
per una alta abstenció. Tots nosaltres, electes locals, ens hem d’implicar més que mai 
en la recuperació de la dignitat de la política i hem de treballar, des de la Diputació de 
Barcelona, per aconseguir aquest objectiu en el món local. Ara, més que mai, la 
credibilitat de la democràcia passa per la capacitat de resposta dels polítics locals a 
problemes i necessitats cada cop més complexos i globals. Totes les forces polítiques 
aquí presents compartim, en gran part, les mateixes inquietuds i representem les 
diferents sensibilitats dels nostres municipis. L’interès comú ens convida a treballar 
junts. El grup Socialista manifesta la més clara voluntat de fer-ho. Moltes gràcies. 
 
Finalitzada la intervenció dels representants dels grups polítics, prengué la paraula el 
president de la Diputació per manifestar el que segueix: 
 
Excm. Sr. Alcalde, Excel·lentíssimes i Il·lustríssimes autoritats, senyores i senyors, 
Bon dia a tothom. 
 
Vull començar agraint a tots vostès la seva presència. i així mateix vull destacar la 
rellevància d’aquest ple de constitució de la Diputació de Barcelona. 
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No hi ha dubte que el ressò d’aquesta corporació depassa avui l’àmbit de la província 
de Barcelona i no tan sols per raons de pes polític i demogràfic, sinó també perquè la 
Diputació de Barcelona s’ha convertit a Catalunya i a Espanya en un referent ineludible 
del municipalisme. És per això que assumir novament la presidència de la Diputació és 
un honor que m’estimula a continuar treballant en favor del municipalisme i dels 
ajuntaments, perquè, en efecte, la Diputació de Barcelona no té cap altre objectiu que 
donar servei al món local.  
 
La Diputació de Barcelona sempre ha estat respectuosa amb totes les institucions, i 
d’una manera molt especial amb la Generalitat de Catalunya com a màxima institució 
del nostre país. La nostra Institució té avui un prestigi reconegut per la resta 
d’institucions i ajuntaments, un reconeixement que s’ha guanyat gràcies al bon treball 
desenvolupat pels professionals d’aquesta corporació. 
 
Una institució que mira cap a endins però també cap a enfora, cap a Espanya, cap a 
Europa i cap a Iberoamèrica. Dos exemples d’aquesta implicació els podem trobar en 
la nostra presència activa en l’associació de l’arc llatí - conjuntament amb altres 
institucions, franceses i italianes- i també i molt especialment les polítiques que 
desenvolupem amb països d’Iberoamèrica. 
 
Des de la Diputació de Barcelona entenem que el municipalisme pot ser també una 
eina útil per afavorir el desenvolupament de la democràcia local de l’Amèrica llatina. 
Vaig assumir per primera vegada la presidència de la Diputació l’abril de 2004, enmig 
d’un canvi polític a Catalunya i a Espanya. Aquell dia vaig afirmar que el relleu en la 
presidència no havia d’afectar per res el pla de mandat 2003-2007 subscrit per les tres 
formacions polítiques del govern de la Diputació en aquell moment, crec que això s’ha 
complert, els objectius del pla 2003-2007 s’han assolit a bastament i són ara un punt 
de referència ineludible per als propers anys. 
 
Hem resolt per la via de l’acord i del pacte, els contenciosos que sobre determinats 
serveis teníem amb la generalitat. 
 
Sobre la base de la concertació i el consens hem transferit aquells serveis que 
històricament havíem definit  com a impropis. 
 
S’ha fet molta feina des de totes les àrees i serveis de la Casa per aconseguir aquest 
objectiu. 
 
La renovació d’una majoria per part de les tres formacions polítiques que governàvem 
la Diputació de Barcelona, ens ha de permetre afrontar amb ambició el nou mandat 
que ara comença. En aquest moment decisiu de la Corporació vull reiterar el meu 
compromís personal i polític per continuar transformant i modernitzant la Diputació. 
 
Estic convençut que la nova realitat jurídica i institucional a Catalunya ens permetrà 
respondre de manera més efectiva i eficaç als reptes socials, mediambientals, culturals 
i econòmics que tenim plantejats, perquè el nou estatut recull el gruix de les 
aspiracions històriques del municipalisme català. 
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L’estatut reconeix el paper institucional i l’autonomia dels governs locals, fixa les seves 
competències i especifica, també, els elements fonamentals per disposar d’un 
finançament suficient, a més, aquest reconeixement s’estén també al paper dels 
governs locals intermedis. Així serà amb la futura creació de les vegueries com a àmbit 
territorial específic de cooperació local i dels consells de vegueria, que assumiran el 
paper de govern intermedi que avui exerceixen les diputacions. Amb el nou estatut, 
doncs, es resol definitivament el debat sobre l’existència d’aquesta institució. 
 
En aquesta nova etapa disposem, per tant, de les eines adequades i del marc jurídic i 
polític adient per portar endavant les polítiques que donin resposta a les demandes 
dels ciutadans. 
 
Avui els governs locals estan en millor disposició que mai per respondre amb èxit als 
reptes que planteja un context social que s’ha modificat ràpidament en els últims anys. 
Els canvis que s’han produït són el resultat, entre altres factors, de l’impacte de la 
globalització en l’espai local, que ha eclosionat amb tota la seva força en la realitat 
local. 
 
Avui, doncs, penso que estem en disposició de poder transformar els reptes en noves 
oportunitats. 
 
La Diputació de Barcelona vol contribuir, amb plena convicció, a reforçar les polítiques 
locals de proximitat en favor de la cohesió, la creativitat, el progrés econòmic i la 
convivència. Unes polítiques que segur que marcaran l’eix d’actuació dels ajuntaments 
en aquesta nova etapa, i ho farem partint d’una llarga experiència acumulada, ho 
farem amb una legitimitat inqüestionable i una valoració altament positiva per part dels 
ajuntaments, I ho farem com sempre, fent servir la concertació com a estratègia de 
relació, i sobre la base del treball en xarxa amb els 311 municipis de la província 
 
L’acord que renovem els tres grups polítics per governar la Diputació de Barcelona en 
el mandat 2007-2011 té com a objectiu que cada poble, cada ciutat i cada vila sigui un 
espai generador d’oportunitats per a tothom. Un espai on les persones obtinguin 
resposta a les seves necessitats concretes i on la qualitat de vida i el benestar arribin a 
tots, sensibles a les preocupacions expressades per molts ciutadans i ciutadanes en 
les darreres eleccions municipals. 
 
El partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya- Esquerra Unida i 
Alternativa, i Esquerra Republicana de Catalunya ens hem posat novament d’acord per 
desplegar les següents línies d’actuació en aquest mandat: 
 
En primer lloc, treballarem per la cohesió social desplegant polítiques que evitin la 
segregació social i territorial, ampliarem l’atenció i el suport a les famílies, i impulsarem 
els serveis socials com a dret de ciutadania. Volem aprofitar al màxim les oportunitats 
de la futura llei de serveis socials i el desplegament de la llei estatal de l’autonomia 
personal. Els governs locals volem ser una part activa i amb protagonisme en 
l’estructuració del quart pilar de l’estat del benestar al nostre territori. 
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Els ajuntaments tenim un paper ben definit en aquesta qüestió, un paper que 
exercirem amb decisió i amb solvència, garantint l’efectiva universalitat dels serveis, la 
seva qualitat i avaluació contínua. 
 
En el camp de les polítiques socials seguirem treballant per desenvolupar les 
potencialitats de l’esport com a factor de cohesió i també l’important caràcter educatiu i 
cultural dels municipis. 
 
En aquesta legislatura volem reforçar el treball en xarxa en l’àmbit cultural, tant pel que 
fa als museus, arxius, teatres i la difusió de les arts. també a les biblioteques, que 
s’han convertit en un dels referents de la qualitat del servei que presta la Diputació. 
Un segon eix de polítiques que volem impulsar fa referència a la capacitació ciutadana. 
Desplegarem polítiques en favor d’una ciutadania activa, que comporta drets i deures, 
que es construeix al llarg de la vida, de forma individual i que té una voluntat 
transformadora, parlo, doncs, de polítiques d’igualtat de gènere entre homes i dones i 
de conciliació personal, laboral i familiar, parlo de polítiques d’acollida, d’integració i 
mediació ciutadana en relació amb el fet migratori, i parlo també de polítiques 
afirmatives per reforçar la ciutadania plena i activa dels joves, així com l’autonomia de 
les persones grans. 
 
Un tercer eix el conformen el conjunt de polítiques adreçades a garantir l’accés a 
l’habitatge i la mobilitat sostenible en els nostres municipis. En aquest àmbit vull 
assenyalar que només des del treball conjunt entre la Generalitat i els Ajuntaments 
podrem garantir que l’accés a l’habitatge sigui un autèntic dret per a tothom. En aquest 
sentit el conjunt de les administracions i els agents socials hem de cooperar per 
incrementar el parc d’habitatge protegit, millorar la gestió del parc d’habitatges buits i 
donar impuls a l’habitatge de lloguer 
 
En el camp de la mobilitat, ens comprometem a donar suport als ajuntaments per 
garantir la cohesió territorial i promoure el desenvolupament econòmic. Només des 
d’un plantejament sostenible d’aquesta qüestió podrem donar resposta a la forta 
pressió que rep - i continuarà rebent- la xarxa viària com a conseqüència de 
l’increment de la mobilitat general i dels processos urbanitzadors a la primera i segona 
corona urbana de Barcelona. 
 
El quart eix de l’acord de govern que anem a desenvolupar l’integren el conjunt de 
polítiques, amb una lògica fortament transversal, que aposten per un model territorial 
equilibrat i sostenible.  
 
Les forces polítiques en el govern de la Diputació de Barcelona continuarem 
aprofundint en la gestió modèlica de la xarxa de parcs naturals i en el 
desenvolupament de la gestió forestal. Paral·lelament volem estendre la nostra 
experiència de planificació i gestió als espais naturals d’interès local. 
 
La preservació del sòl no urbanitzable i els seus valors, la protecció i millora del nostre 
sistema d’espais lliures, la gestió dels espais naturals protegits i la conservació del 
patrimoni natural no urbanitzat guiarà la nostra actuació. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 21

També encetarem noves actuacions destinades a corresponsabilitzar la ciutadania i 
els actors econòmics en l’avui ja ineludible compliment de criteris de sostenibilitat i en 
la lluita contra l’escalfament global de la terra. 
 
Finalment, el darrer bloc el formen les polítiques de desenvolupament econòmic 
equilibrat i de qualitat.  
 
Des de la Diputació de Barcelona seguirem ajudant a impulsar visions estratègiques 
que dinamitzin arreu del territori l’activitat econòmica, la qualitat de l’ocupació i l’accés 
de tothom a les tecnologies de la societat del coneixement. En aquest apartat, dos 
aspectes específics que continuarem abordant en el nou mandat són, d’una banda, 
l’impuls d’un comerç de proximitat i, de l’altra, la consolidació d’una oferta turística 
diversificada, ben estructurada i de qualitat. 
 
Per anar acabant, vull reprendre breument els objectius estratègics identificats en el 
procés RE!SET, que ens ajudaran a orientar l’actuació de la Diputació de Barcelona en 
els propers anys. En aquest sentit, vull insistir que la nostra Institució ha de ser 
sobretot un actor que aporti una visió global de les necessitats locals, a fi de poder 
assessorar, avaluar i innovar en totes les matèries en què els ajuntaments tenen 
competència. 
 
A la Diputació de Barcelona ens toca pensar a escala intermèdia i tenir la capacitat de 
planificar a mig termini. Aquest és el sentit essencial de la nostra feina. Només així la 
Diputació de Barcelona podrà continuar reforçant el seu prestigi i la seva projecció 
catalana, espanyola i mediterrània com a model de govern local de segon grau 
altament especialitzat en cooperació municipal.   
 
Som una Institució que ha de treballar per assolir sempre la màxima eficiència i per 
garantir el rigor i la qualitat de les nostres polítiques, una eficiència que només 
obtindrem si entre tots fem possible que el projecte de la Diputació sigui el resultat d’un 
treball col·lectiu. En aquest sentit em comprometo a mantenir un diàleg permanent 
amb tots els grups polítics, que ens permeti avançar ordenadament en un període clau 
per al futur de la Diputació.  
 
Agraeixo el seu suport a totes les forces polítiques que m’han fet confiança en aquesta 
investidura. 
 
En primer lloc als grups que han subscrit el pacte de govern, que ens permetrà 
aprofundir els objectius programàtics que hem subscrit pel període 2007/2011, i també 
a Convergència i Unió, que té una àmplia representació en aquest ple i en el territori.  
 
Desitjo que aquest suport generós, d’una força política aliena al govern, sigui la 
palanca de futurs acords per guiar les transformacions que aquesta Institució ha 
d’afrontar. En aquest sentit desitjo comptar amb la participació de Convergència i Unió 
en la futura comissió de vicepresidents. L’objectiu d’aquesta comissió serà donar 
continuïtat a la reflexió estratègica en un mandat que serà clau en la definició del futur 
de la Diputació de Barcelona, un futur que hem de dissenyar pels propers 15 o 20 
anys, trobant l’acord i el consens amb la Generalitat de Catalunya, sense renunciar 
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mai al nostre paper fonamental que és ser una administració local al servei dels 
ajuntaments. 
 
Acabo, doncs, reafirmant a tots vostès que em dedicaré plenament a liderar aquesta 
feina tan important i necessària en favor d’aquesta institució i de les demandes dels 
ajuntaments. Ho faré treballant al costat dels polítics i els professionals d’aquesta 
Institució en el seu dia a dia, i ho faré amb la ferma voluntat de sumar, de dialogar, 
d’integrar totes les opinions per atendre millor les peticions dels ajuntaments i millorar 
així la vida dels ciutadans i ciutadanes dels nostres pobles, ciutats i viles. Moltes 
gràcies. 
 
El president donà per acabada la sessió constitutiva de la Diputació de Barcelona a 
les 13 hores i 30 minuts. 
 
De tot el que s’ha dit anteriorment, jo, el secretari, en dono fe. 
 
El president 
Celestino Corbacho Chaves 
 
         El secretari 
         Josep M. Esquerda 
 
 
 


