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ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2007 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 26 de juliol de 2007, a les 10 hores i 10 minuts, es va 
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària 
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu 
president, Celestino Corbacho Chaves, amb l’assistència del vicepresident primer, 
Bartomeu Muñoz Calvet, del vicepresident segon, Màrius García Andrade, del 
vicepresident tercer, Jaume Vives Sobrino, del vicepresident quart, Carles Martí 
Jufresa, del vicepresident cinquè, Lluís Recoder Miralles i de les diputades i diputats 
que s'esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch,Joan Amat Solé, Xavier Amor 
Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, Miquel Buch Moya, 
Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran 
Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, M. Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, 
Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons, 
Antoni Fogué Moya, Arnau Funes Romero, Antonio Gallego Burgos, Xavier García 
Albiol, Joan Carles García Cañizares, Carme García Lores, Montserrat Gatell Pérez, 
Dolores Gómez Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez 
Bonancia, Jordi Labòria Martorell, Ezequiel Martínez Mulero, Josep Mayoral Antigas, 
Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs Galindo, Immaculada Moraleda Pérez, José 
Vicente Muñoz Gómez, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo 
Piqueras Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero 
Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Jordi Serra Isern, Jordi Subirana 
Ortells i Francesc Torné Ventura. 
 
Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació. 
 
Hi assistir la interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella 
Albiñana.  
 
Va excusar la seva assistència la senyora diputada Ima. Carme García Suárez. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria 
 
1.- Dictamen de data 26 de juliol de 2007 que proposa aprovar el conveni a 
subscriure entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, en virtut 
del qual aquesta última traspassa a l’administració de la Generalitat els Centres 
Assistencials Dr. Emili Mira i López. 
 
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona en virtut del qual aquesta última traspassa a l’administració de 
la Generalitat els serveis assistencials Emili Mira, segons minuta que s’adjunta al 
present acord. 
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Segon.- Facultar a la Presidència d’aquesta Diputació per a la signatura del conveni a 
subscriure amb les Conselleries de Salut, d’Acció Social i Ciutadania, de Governació i 
Administracions Públiques i d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
Després de la lectura del Dictamen per part del Secretari de la Corporació, la 
Presidència donà la paraula al portaveu del grup Socialista Sr. Labòria que va fer 
una breu explicació del contingut del Dictamen. Començà dient que la Corporació va 
iniciar al 2004 un procés d’acords amb la Generalitat del que en dèiem, en el 
llenguatge tradicional de la Diputació, els “serveis impropis”. Aquest procés, va sentar 
les bases generals del mateix en un Ple del mes de desembre del 2005 i ha donat fruit 
d’una sèrie de traspassos (Paleontològic,  Flor de Maig, etc.)  però avui aprovaríem un 
dels traspassos més importants, no només pel volum econòmic, sinó pel que 
representa institucionalment tot el que és el Recinte Emili Mira López (en aquests 
moments és Torribera conegut normalment, on es desenvolupaven els serveis 
assistencials en l’àmbit de malalties mentals) i també pel volum de personal. Amb 
aquest acord a part de culminar un procés que ve de l’anterior mandat, un procés de 
traspassos, arreglem una disfunció; és a dir, passem realment a l’àmbit sanitari allò 
que correspon a l’àmbit sanitari, que és el de les malalties mentals. Per tant, fem un 
traspàs, podríem dir-ne “normal” quant als temes de personal, temes econòmics, és un 
traspàs que marca com a voluntat culminar-se al màxim el 2010 i segurament, la 
realitat serà que el traspàs es podrà fer efectiu fins i tot abans del 2010. 
 
A continuació la Presidència donà la paraula al portaveu del grup d’Iniciativa per 
Catalunya-Verds, Sr. Funes per manifestar que és un conveni històric i, per tant, 
consideren que es situen els serveis de salut mental i també els sociosanitaris allà on 
corresponen, i el que el nostre Grup vol expressar, és la felicitat per poder anar 
concretant aquests temes de situar els serveis allà on correspon en l’àmbit de la salut. 
Incidir en la idea de què es pot millorar la qualitat del servei amb aquest traspàs i que 
la Diputació ha de continuar amb el seu compromís i garantir la qualitat del servei, la 
qualitat de l’ocupació i la situació laboral del conjunt dels treballadors, que creiem que 
amb aquest traspàs queda garantida. 
 
Tot seguit va intervenir el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana per 
posar de manifest que el seu grup dona el vot favorable a aquest dictamen, en el ben 
entès que el que esperen és que el servei que es presta no només no es vegi afectat 
sinó que al contrari pugui millorar els serveis assistencials i sanitaris a les persones 
que són objecte d’aquest servei. El nostre desig, afegí, és què el traspàs es faci amb 
les màximes garanties pel personal, tant el sanitari com el de suport, o de serveis que 
hi ha actualment, que es presten a Torribera, del personal, que haurà de retornar a la 
Diputació, al qual desitgem que se li trobi una ubicació digna i corresponent a la feina i 
als anys que fa que aquestes persones estan  prestant el servei a aquesta Corporació, 
com també (i això ja no dependrà tant de nosaltres sinó del Govern de la Generalitat) 
que les persones que actualment presten els serveis en una situació d’interins, trobin 
la ubicació que mereixen en la previsible nova empresa pública que acabarà 
gestionant aquest espai per part de la Generalitat.  
 
A continuació, el portaveu del grup Popular, Sr. Cornet, sol·licità la paraula per 
manifestar que el seu grup també votarà favorablement aquest punt, tal com ho han fet 
per coherència fins ara, en les altres sessions. La voluntat, per part del Grup Popular, 
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és què efectivament, per sobre de l’execució del mateix conveni, hi hagi la verificació 
de què això no suposarà cap pèrdua per part del personal eventual que tenim 
actualment i que en casos concrets no realitzen pròpiament una gestió sociosanitària 
sinó és més de recolzament a nivell de cuiners, etcètera. Deixar constància de la 
importància de què no perilli cap lloc de treball que aniran a aquest conveni o aquest 
traspàs.  
 
El portaveu del grup Socialista Sr. Labòria, sol·licità la paraula per contestar als 
portaveus dels altres grups polítics i donar garanties absolutes que per part del Govern 
això es realitzarà tal com s’ha demanat pels portaveus de Convergència i Unió i del 
Partit Popular. El conveni dedica gran part dels seus apartats a garantir aquestes 
situacions per la gent que treballa en aquell àmbit (tant si són funcionaris, com si són 
treballadors laborals o eventuals). Ho hem vingut fent així i sense cap tipus de 
conflictivitat tant en el Paleontològic, a l’Escola de Vinicultura, a Flor de Maig, etcètera, 
o sigui històricament, fins i tot, en el moment en què vàrem decidir traspassar la 
Biblioteca de Catalunya. Per tant, tenim experiència i no hem tingut problemes abans i 
no hi ha cap motiu per pensar que els tindrem ara. 
 
Per finalitzar amb les intervencions, el Sr. President volgué transmetre el seu 
agraïment pel suport unànime a aquest traspàs . 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
El president aixecà la sessió a les 10 hores i 20 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, el secretari, en dono fe. 
 
 
 
El President        
Celestino Corbacho Chaves     El Secretari 
        Josep M. Esquerda Roset 
 


