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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE  2007 

 
A la ciutat de Barcelona, el dia 20 de desembre de 2007, a les 12 hores i 5 minuts, es 
va reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària 
extraordinària 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, Manel 
Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo Piqueras Manzano, Joan Puigdollers 
Fargas, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero Hernández, Josep Salom Ges, Mario Sanz 
Sanz, 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.  
 
Van excusar la seva assistència les diputades i els diputats següents: Carme García 
Suárez i Carles Ruiz Novella. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
1.- Dictamen de data 11 de desembre de 2007, que proposa l’aprovació del 
Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011 i de l’obertura de la convocatòria de propostes de col·laboració en 
l’Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments. 
 
Primer.- Aprovar el Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011, que s’adjunta com a annex al present dictamen.  
 
Segon.- Trametre un exemplar d’aquest Protocol a tots els municipis, consells 
comarcals i entitats municipals descentralitzades de la província, així com també a la 
resta d’ens locals que s’haguessin adherit al Protocol General per al període 2004-
2007, junt amb la comunicació del present acord. 
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Tercer.- Convidar tots els ens locals esmentats en l’apartat anterior, així com la resta 
d’ens locals de la província, a adherir-se al present Protocol General, d’acord amb el 
procediment establert en la clàusula 6a. 
 

Quart.- Convidar tots els ens locals esmentats en l’apartat segon, així com la resta 
d’ens locals de la província, a comunicar a la Diputació la seva relació prioritzada de 
necessitats de l’àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments des de la data 
de la invitació a adherir-se al present Protocol i no més tard del 29 de febrer de 2008, 
d’acord amb el procediment establert en la clàusula 9a. del Protocol. 
 

Cinquè.- Convidar tots els ens locals esmentats en l’apartat segon, així com la resta 
d’ens locals de la província, a comunicar a la Diputació la seva relació prioritzada de 
necessitats del programa complementari de mobiliari d’espai públic, des de la data de 
la  invitació  a  adherir-se  al  present  Protocol  i  no més tard del 29 de febrer de 2008,  
d’acord amb el procediment establert en la clàusula 10a. del Protocol. 
 
Sisè.- Convidar tots els ens locals esmentats en l’apartat segon, així com la resta 
d’ens locals de la província, a comunicar a la Diputació la seva demanda de suport 
relativa als programes del Catàleg de serveis i activitats, d’acord amb les condicions i 
el procediment que s’estableixin en les corresponents bases reguladores i 
convocatòria, les quals s’aprovaran i es notificaran al llarg del primer trimestre de l’any 
2008, d’acord amb el procediment establert en la clàusula 11a. del Protocol. 
 
Setè.- Disposar la comunicació del present acord a totes les àrees i serveis de la 
corporació. 
 
Vuitè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació del 
present  Protocol General. 
 
Després de la lectura de l’enunciat del Dictamen, sol·licità la paraula el Diputat 
President de l’Àrea de Coordinació i Govern Local, Sr. Fogué per fer la 
presentació del Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona-Municipis de 
Qualitat per al període 2008-2011 i, al mateix temps, l’obertura de la convocatòria. 
 
El Pla que avui sotmetrem a l’aprovació d’aquest Plenari, comença dient, és ja el tercer 
del Programa Xarxa. Mentre que els anteriors van ser l’inici i la consolidació, amb 
aquest nou Pla, el que fem, són innovacions, canvis i adequacions del Pla a les noves 
situacions i a les noves realitats dels ajuntaments del nostre àmbit. 
 
Per això, es desplega en dos grans àmbits: per una banda, destinem les subvencions 
de la Diputació a les infraestructures, obres, inversions municipals i l’altre àmbit és el 
que es destina al que són les subvencions per a les activitats, suport a les activitats 
dels ajuntaments. Són dos àmbits sota un mateix paraigües, el primer, el de les 
inversions, és de caràcter quatriennal pel que la seva convocatòria, ara, serà per a tot 
el mandat, per als quatre anys i, en canvi, el segon és anual; o sigui, ara coincideix la 
convocatòria, també, per a l’exercici 2008 però després, posteriorment, hi haurà el 
2009... Cada any, hi haurà la seva convocatòria. Són àmbits, també, doncs que estan 
interrelacionats però que, evidentment, es gestionen, sectorialment. El sectorial és 
d’activitats de cada una de les àrees sectorials de la Diputació i l’altre des de l’àmbit de 
Coordinació i Govern Local. 
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El nou Pla, innova, millora aspectes de manera molt especial, a la part vinculada a la 
inversió, aspectes que ens han de servir per ser més àgils, perquè anem millor del que 
anem en el que és el compliment dels terminis i la gestió dels processos. També hi ha 
un altre aspecte, i vinculat amb això, molt important: és que ja ens adeqüem el nostre 
Pla i el procés de justificació al que és el cicle més real de la vida dels governs locals. 
Per tant, per el nostre Pla, el que ara finalitza el 2007, hi haurà termini. La seva 
execució i liquidació serà fins al 31 de desembre de 2009 i el nou Pla que convoquem 
(2008-2011) també aquest s’allargarà la seva justificació, per part dels ajuntaments, 
fins al 31-12-2013, amb el qual fem aquella situació, d’adequar-nos a l’evolució real, o 
més real, dels municipis. 
 
Avancem també en la creació i donar cobertura als programes complementaris que 
ens han de permetre cobrir emergències de noves necessitats que, al llarg del període 
de convocatòria dels quatre anys, puguin aparèixer en els municipis. En alguns casos, 
hi han programes de subvencions que estan vinculades, a una emergència o una 
urgència com pot ser uns aiguats, o uns incendis. Hi han altres, vinculats a camins, o a 
centres culturals. 
 
Amb el Pla que ara portem a aprovació, aquests programes complementaris tenen la 
seva cabuda i tindran el seu desplegament en aquest mandat; i la innovació més 
important és el fet que, del Pla, un cop concertat el procés, hi ha l’opció de poder 
destinar fins a un màxim del 20% de la quantitat destinada en el Pla Quatriennal per a 
inversions poder fer un canvi perquè això es dediqui no a inversió sinó que es destini a 
programes, a programes complementaris però no a qualsevol programa sinó a uns 
programes que estan vinculats amb programes relacionats amb el desenvolupament 
social i amb els temes de Mediació i Intervenció Comunitària; o sigui que no es podrà 
destinar a qualsevol activitat, sinó a aquelles que prioritzarem en el marc de la 
Diputació i, serà una opció voluntària que podrà l’alcalde, el govern corresponent, 
decidir si el destina, si l’aplica, fins al màxim del vint, un cinc, un deu, un quinze o res, 
en funció de l’autonomia de cada un d’ells.  
 
Amb aquests trets fonamentals i diferencials, el que crec que estem és avançant. Tots 
plegats estem avançant per tal d’innovar, de modelitzar serveis, d’oferir i optimitzar els 
recursos municipals, d’augmentar l’oferta i la capacitat de decisió dels ajuntaments en 
aquests àmbits, i de, evidentment, anar en aquesta línia que sempre diem que els 
recursos de la Diputació sempre tinguin més valor afegit i, sense desvirtuar el suport a 
la inversió, cada cop més tinguem més suport en forma de serveis i de recursos al 
conjunt dels municipis de la província de Barcelona. 
 
A continuació sol·licità la paraula el portaveu del Grup Popular Sr. Cornet, per 
anunciar, en primer lloc, que el seu Grup no podrà donar suport a l’aprovació del 
Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat per al 
període 2008-2011.  
 
A continuació afegí que si bé és veritat que aquest és un punt que és fonamental i 
bàsic per planejar i planificar les inversions que es produiran arreu dels municipis del 
territori de la província en aquesta legislatura, no és menys veritat que, per tres motius 
que, per a nosaltres, són fonamentals, desgraciadament haurem de fer una abstenció, 
però ja avanço que és una abstenció constructiva en una línia de què, al final, la 
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realitat del posicionament del Partit Popular, dia rere dia, es veurà en els dictàmens 
que es vagin aprovant en aquest Plenari de la Diputació amb l’aprovació de les 
memòries relatives al desplegament i aplicació d’aquest Protocol que avui aprovem. Hi 
han tres temes que, a nosaltres, no ens agraden i aquest és el motiu per el que, 
insisteixo, fem una abstenció. Un, el tema de la publicitat pròpiament. Si bé és veritat 
que hi ha la clàusula 14.a), que planteja una publicitat mitjançant el BOE, no és menys 
cert que nosaltres sempre hem demanat que sigui possible, per part de qualsevol 
ajuntament o de qualsevol ciutadà, amb una publicitat real, que es pugui saber el total 
d’inversions, el total d’ajuts i el total de subvencions que s’han realitzat als diferents 
municipis de la província de Barcelona.  
 
El segon punt important per a nosaltres és la possibilitat, que es planteja, de recolzar o 
permetre que els ajuntaments desprogramin fins a un 20%, la inversió i la dediquin a 
despesa social. És evident que el Grup Popular, per votar favorablement, hauria de 
saber en aquest moment, quins seran els criteris dels serveis que es poden plantejar 
com a substitutoris. Quan aquesta clarificació es vagi plantejant, nosaltres, com a 
Grup, anirem també definint el nostre recolzament absolut. Entenem que aquest 
percentatge no hauria d’anar-hi, a reduir els costos d’inversió, sinó que al que hauria 
d’anar és dintre de la partida que es poguessin plantejar de transferències corrents 
dintre de la Diputació en despesa social i, aquest, és un tema bàsic. El que ha de fer la 
Diputació  és no invertir-hi menys sinó invertir-hi més i, a la vegada, generar més 
despesa, donar més despesa corrent social per tal que els ajuntaments puguin exercir 
aquests criteris. 
 
I el tercer i definitiu és aquesta línia que hem dit. En aquests dos primers, en el tema 
de publicitat i en altres temes, any rere any s’ha demostrat que l’aplicació dels criteris, 
al final, en els balanços, doncs no acaba de definir-se exactament amb una aplicació 
coherent o constant en l’anàlisi dels mateixos, i és per aquest motiu que nosaltres fem 
una abstenció esperant que, en els balanços que anem plantejant d’aquest termini, 
demostri que aquestes coses canvien, funcionen i podríem intentar-hi fer un vot 
favorable. 
 

Tot seguit la Presidència donà l’ús de la paraula al Sr. Fogué el qual contestà al Sr. 
Conet dient-li que li recordo que el que estem fent ara és portar a l’aprovació el 
Protocol i la convocatòria, no estem aprovant ni valoracions ni avaluacions; això 
arribarà al seu moment i que tot el coneixement del que són convenis signats entre 
ajuntaments i Diputació per a la via de la inversió i per a la via de les activitats, això és 
totalment públic i transparent. En relació a reduir costos d’inversió estem dient que és 
una opció i és una opció que defensa l’autonomia municipal, que fins ara no es podia 
prendre i no va en detriment dels programes sectorials que, des de cada una de les 
àrees, ja s’apliquen; en tot cas, serà opció voluntària que permetrà, a l’ajuntament que 
ho decideixi perquè consideri important millorar aquests aspectes en lloc d’uns altres.  
 
El Ple, aprovà el present Dictamen, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya –  Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i 
l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu 
de 45 vots a favor i 4 abstencions. 
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ÀREA DE COORDINACIÓ I GOVERN LOCAL 
 

Servei de Patrimoni i Contractació 
 

2.- Dictamen de data 14 de desembre de 2007, que proposa aprovar la minuta de 
conveni de constitució d’una servitud de pas mútua amb l’empresa Carmel 
Corporació 2000, SL a la zona del Recinte de la Casa de la Maternitat que 
confronta amb l’antic Institut Frenopàtic. 
 

Primer.- Aprovar la minuta de conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
Carmel Corporació 2000 SL, que s’adjunta, en virtut del qual 
 

a) la Diputació de Barcelona constitueix amb efectes 1 de gener de 2008 
una servitud de pas a favor de Carmel Corporació 2000 SL, sobre una  
superfície de 263,30 m2 de la parcel·la del recinte de la Casa de la Maternitat 
inscrita a l’Inventari de Béns amb el codi F156305 i la naturalesa jurídica de bé 
patrimonial. 
 
b) Carmel Corporació 2000 SL constitueix amb efectes 1 de gener de 2008 

una servitud de pas a favor de la Diputació de Barcelona sobre una 
superfície de 152,17 m2 de la finca de l’antic Institut Frenopàtic, on s’ha 
construït el Nou Institut Universitari Dexeus, i que confronta amb la parcel·la 
propietat de la Diputació. 

 
Segon.- Notificar els presents acords a Carmel Corporació 2000 SL, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Intervenció General 
 
3.- Dictamen de data 12 de desembre de 2007, que proposa dona compte de 
l’Informe de control financer referit a l’exercici de 2006. 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de les actuacions de control financer efectuades 
durant l'exercici de 2007, respecte a l'exercici pressupostari de l'any 2006, en 
compliment del Decret dictat amb data 29 de març de 2007, pel President delegat de 
l'Àrea de Govern Local referit al seguiment de les mesures correctores del control de 
l'exercici 2005, a la participació en Societats Mercantils, als Organismes Autònoms i 
Entitats Públiques Empresarials, Consorcis, Fundacions, Associacions i altres entitats 
en les quals hi participa o hi col·labora econòmicament la Diputació, a les Subvencions 
a Consorcis, Fundacions i altres ens no participats per la Diputació i altres programes 
gestionats directament per la pròpia Diputació, en la forma que resulta de l'informe 
emès pel Servei de Control Econòmico-Financer. 
 
Segon.- Facultar al President delegat de l'Àrea de Coordinació i Govern Local, per a 
adoptar les mesures necessàries per a corregir les deficiències que estimi oportunes a 
la vista de l'informe esmentat. 
 
I el Ple, restà assabentat. 
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4. Dictamen que proposa resoldre les reclamacions presentades contra el 
Pressupost General de la Diputació per a l’exercici 2008 i aprovar-lo 
definitivament.  
 

Fou retirat el present Dictamen al no haver-se presentat cap reclamació. 
 

Abans d’aixecar la sessió, la Presidència, atenent a què aquest és l’últim Ple de l’any, 
volgué felicitar i desitjar a tots unes bones festes de Nadal i que tinguem una bona 
entrada d’any, sobretot, un Bon Any 2008 en benefici del que representem aquí, dels 
ajuntaments i de la seva prosperitat en benefici de les ciutadanes i dels ciutadans. 
 

Però també, afegí, avui coincideix que es l’aniversari del senyor Secretari. Per tant, jo 
crec que tenim un sentiment col·lectiu de desitjar-li, tots plegats, moltes felicitats. En 
primer lloc, pel seu aniversari i en segon lloc, que és que aquest és l’últim Ple en el 
que el senyor Secretari assisteix en la seva condició; ja que a partir d’avui, es jubila.  
 

Atenent a què avui és l’últim Ple, jo crec que recullo un sentiment de tots els membres 
d’aquesta Corporació i segur, també, dels que avui no hi són perquè, ja van estar 
l’altre dia en l’acte de totes les Diputades i Diputats que han passat per aquesta Casa. 
No tant agrair-li res al senyor Secretari, sinó fer-li un reconeixement a la seva tasca, a 
la seva entrega professional i sobretot, perquè ha estat, és i continuarà sent una 
referència des del punt de vista de la professionalitat i del món jurídic per a totes les 
administracions locals i d’una manera molt concreta, per a aquesta Diputació. 
 

Sàpiga Sr. Secretari que aquesta Casa sempre li estarà agraïda, li tindrà un 
reconeixement i que continuarà sent la seva Casa.  
 

Tot seguit, el Sr. Secretari volgué contestar al Sr. President i també adreçar-se als 
membres de la Corporació. Moltíssimes gràcies per aquestes paraules tan emotives, 
començà dient, i per les lloances que ha fet de la meva persona i dels meus mèrits i 
les innombrables atencions i proves d’afecte que estic rebent aquests dies, juntament 
amb la concessió de la Medalla del President Macià per part del Govern de la 
Generalitat, a proposta de la Presidència. Tot això compensa amb escreix el treball i 
els esforços que he fet en aquesta llarga etapa de més de quaranta anys al servei de 
la Diputació. És una etapa plena d’experiència, d’història, d’anècdotes i vicissituds que 
han conformat un bagatge enriquidor per a la meva persona, un bagatge amb un 
component personal que he intentat portar amb la millor professionalitat, imparcialitat, 
honradesa i dedicació exclusiva, i si amb això he aconseguit aportar un gra de sorra a 
la consideració que sempre ha tingut aquesta Casa com una administració modèlica, 
emblemàtica i exemplar, em donaré per molt satisfet. Tinguin la seguretat, senyor 
President, i senyores i senyors Diputats, que sempre estaré a la seva i total disposició. 
Moltes gràcies. 
 
El president aixecà la sessió a les 12 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 


