
ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA  

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL DIA 22 D’ABRIL DE 2008 

 

 

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 22 d’abril de 2008, a les 12 hores i 10 minuts, es van 

reunir al Saló de Sessions, sota la presidència del Vicepresident primer Im. Sr. 

Bartomeu Muñoz, assistit per la Secretària General de la Diputació, Sra. Petra Mahillo 

García i pel Vicesecretari General, Sr. Ferran Torres Cobas i les senyores i els senyors 

diputats següents: Màrius García Andrade, Jaume Vives Sobrino, Carles Martí Jufresa, 

Lluís Recoder Miralles, 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, Xavier García Albiol, Joan Carles García 

Cañizares, Carme García Lores, Carme García Suárez, Montserrat Gatell Pérez, 

Dolores Gómez Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez 

Bonancía, 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, Carles Ruiz Novella, Josep 

Salom Ges, Mario Sanz Sanz, Jordi Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc 

Torné Ventura. 

 

La Presidència obrí la sessió i anuncià que s’iniciava la sessió plenària extraordinària 

per a l’elecció del nou President o Presidenta, de la Diputació de Barcelona. 

 



 

A continuació prengué la paraula la Secretaria General i donà lectura de l’article 60 del 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals i l’article 

207.2 de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim General Electoral. 

 

Tot seguit, la Presidència manifestà que a continuació 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 d’Esquerra 

Republicana de Catalunya manifestà que no presentava candidatura. 

 

El diputat senyor Arnau Funes Romero en nom i representació d’Iniciativa per 

Catalunya-Verds – Entesa Municipal, manifestà que no presentava candidatura. 

 

El diputat senyor Jordi Cornet Serra, en nom i representació del Partit Popular, 

manifestà que presentava la candidatura com a President de la Diputació de Barcelona 

de Xavier García Albiol. 
 

El diputat senyor Jaume Ciurana Llevadot en nom i representació de Convergència 

i Unió, manifestà que no presentava candidatura. 

 

El diputat senyor Jordi Labòria Martorell, en nom del Partit dels Socialistes de 

Catalunya – Progrés Municipal, manifestà que en la condició de grup majoritari en 

aquesta corporació, presentava la candidatura com a President de la Diputació de 

Barcelona de Antoni Fogué Moya. 
 

“En nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, en la condició de Grup majoritari 

en aquesta Corporació, presento la candidatura com a president de la Diputació de 

Barcelona del diputat Antoni Fogué. 

 



 

Com molt bé va recordar l’actual president en funcions, el vice-president primer, 

senyor Bartomeu Muñoz, que avui ens presideix, Antoni Fogué reuneix les millors 

condicions personals i polítiques per encapçalar el projecte de futur de la Diputació 

de Barcelona gràcies a la seva experiència, el seu coneixement a fons de la 

institució, la seva plena dedicació i el clar lideratge que podrà exercir en aquest 

període de previsibles canvis i transformacions. 

 

Antoni Fogué, que és regidor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet des 

de 1987, ha estat diputat provincial des de 1996, on ha exercit diverses 

responsabilitats a les àrees de Medi Ambient i Cultura i, des de 2004, ha estat 

responsable de l’àrea de Coordinació i Govern Local, des d’on ha exercit un paper 

central en el disseny i el desplegament de la nova etapa de redefinició estratègica 

que viu la Diputació de Barcelona. La seva llarga trajectòria municipal i la seva 

contrastada experiència a la Diputació són la millor garantia de la continuïtat del 

projecte de govern.  

 

El Grup Socialista fa, doncs, la proposta d’Antoni Fogué com a president de la 

Diputació de Barcelona convençuts que mereix un ampli suport de tots els Grups 

Polítics de la Corporació.” 

 

A continuació la Secretaria General procedí a la lectura, per ordre alfabètic, del nom i 

congnoms de les senyores i senyors diputats els quals s’aproparen a la Mesa i 

emeteren el seu vot. 

 

Acabada la votació i, un cop efectuat el recompte de vots, la Secretaria General en 

proclamà el resultat, que fou el següent: 46 vots a favor de la candidatura de l’Im. Sr. 

Antoni Fogué Moya i 3 vots a favor de la candidatura de l’Im. Sr. Xavier García Albiol. 

 



 

Seguidament, la Presidència anuncià que quedava elegit, per majoria absoluta, 
president de la Diputació de Barcelona el diputat senyor Antoni Fogué Moya, del 
Partit Socialista de Catalunya. 
 

A continuació, la Presidència demanà al president electe, diputat senyor Antoni Fogué 

Moya, que s’apropés a l’estrada per tal de procedir a la presa de possessió del càrrec. 

 

A aquest efecte, la Presidència demanà al President electe si acceptava el càrrec de 

President de la Diputació de Barcelona, el qual respongué afirmativament. 

 

Tot seguit, el President electe pronuncià la promesa del càrrec d’acord amb la formula 

establerta: 

 

“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 GUARDAR I FER GUARDAR LA 

CONSTITUCIÓ, COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT, AIXÍ COM 

L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA.” 

 

Seguidament, la Presidència lliurà al president elegit els atributs del càrrec. 

 

A continuació, la Presidència, la Secretària General i el Vicesecretari General es 

retiraren de la Presidència, que tot seguit fou ocupada pel nou president de la 

Diputació de Barcelona. 

 

El senyor president, després d’agrair als membres de la Corporació la seva elecció, 

donà la paraula als representants dels partits polítics i coalicions, perquè expliquessin 

el seu vot si així ho desitjaven. 

 



 

Tot seguit, el diputat senyor Jaume Vives Sobrino, en nom i representació del grup 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, pronuncià les paraules següents: 

 

“Gràcies, President. Autoritats, senyores i senyors. En primer lloc, la meva felicitació 

al senyor Fogué pel seu nomenament. 

 

La intervenció en el Ple d’avui, en el qual hem escollit la persona que ha d’assumir 

la responsabilitat de presidir aquesta institució, té una importància simbòlica molt i 

molt assenyalada. I és que la Diputació de Barcelona, amb una obra feta al servei 

dels ajuntaments que avala sobradament la seva trajectòria en els darrers anys, ha 

d’abordar en els propers temps reptes importants amb vista al seu futur: 

l’organització territorial de Catalunya, per exemple, la importància de la qual a ningú 

no se li escapa, i que pot acabar tenint una importància cabdal en el futur de les 

administracions de segon nivell. 

 

És per això que és positiu que el nou responsable encarregat de comandar la 

Diputació de Barcelona sigui una persona amb un ampli coneixement de les 

interioritats de la institució. Un coneixement i una pràctica, acreditats durant les 

etapes dels presidents Royes, Montilla i Corbacho, que el fan sens dubte plenament 

digne i apropiat per al càrrec. El senyor Antoni Fogué, a més, també s’ha fet 

mereixedor d’una imatge d’home pacient, de diàleg i capaç pel que fa a les 

negociacions i la recerca de consensos i punts de trobada amb altres institucions. I 

això, des del punt de vista d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha de ser un valor 

a potenciar molt particularment en la fase en la qual ara s’entra. Una fase en què la 

importància de les relacions institucionals, amb els ajuntaments i en especial pel 

que fa al govern de la Generalitat de Catalunya, han de jugar un paper clau. 

 

Esquerra ha donat suport a l’elecció del senyor Antoni Fogué com a nou president 

de la Diputació de Barcelona en la confiança que la seva arribada a la presidència, 

sobrevinguda a partir d’una situació un tant imprevista quan encara no portem ni un 



 

any de mandat, contribuirà a reforçar els grans eixos d’actuació que es van acordar 

en les Bases per al govern de la Diputació de Barcelona 2007-2011. Les grans 

línies estratègiques d’aquest acord (el treball per a la cohesió social i la millora de la 

qualitat de vida; les accions a favor de la convivència ciutadana; la garantia d’accés 

a l’habitatge en els nostres municipis; la promoció d’un territori equilibrat i 

sostenible, i el desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat) són i han de 

continuar essent l’eix sobre el que pivota l’actuació de la institució a la que 

pertanyem.  

 

Tot plegat, naturalment, com així va quedar prou ben recollit en l’acord, a partir de 

la planificació estratègica del territori i amb la voluntat d’assegurar l’equitat en 

l’accés dels ciutadans als serveis públics, amb independència de la seva situació 

geogràfica i personal. I és que, si aquesta institució vol ser útil en la construcció de 

la Catalunya del futur (Catalunya que Esquerra vol nacionalment integradora, 

socialment cohesionada i econòmicament justa i pròspera), ha de vetllar molt 

especialment per tal que la promoció de nous equipaments i serveis per part dels 

ajuntaments ajudi a compensar la distribució desigual de les oportunitats de les 

persones al llarg del territori. 

 

Des de la confiança dels anys de treball en comú que porto amb el Sr. Antoni 

Fogué, des de la complicitat de veïnatge geogràfic, des de la complicitat dels qui 

vivim més enllà de Sant Martí de Provençals o a l’altra banda del Besòs i des de la 

lleialtat institucional que reafirmo, des de la independència ideològica i política que 

sempre ha caracteritzat Esquerra Republicana, desitjo que el seu mandat que avui 

comença sigui el més fructífer possible per als ajuntaments, per als seus ciutadans i 

per al conjunt de Catalunya. Bona sort!” 

 

 

 

 



 

El diputat senyor Màrius García Andrade en nom i representació d’Iniciativa per 

Catalunya-Verds – Entesa Municipal, manifestà el que segueix: 

 

“Gràcies, senyor President. Senyores Diputades, senyors Diputats. Senyores i 

senyors. Senyor Fogué, moltes felicitats per la seva elecció com a president de la 

Diputació de Barcelona. 

 

Vosté coneix molt bé aquesta Casa, potser el que més dels que seiem en aquests 

escons, així com també les necessitats i les particularitats del seu àmbit d’actuació 

territorial. En aquests mesos de mandat, vostè i els diputats i diputades del meu 

Grup, amb els seus equips, hem fet feina plegats. Des d’aquest treball conjunt i des 

de la confiança mútua, estem convençuts i convençudes que sabrà posar la seva 

experiència al servei d’aquesta institució i el que és més important: al servei dels 

pobles i ciutats de Barcelona.  

 

Ara fa uns dies, poques hores després d’haver estat proposat com a candidat, em 

reiterava el seu compromís de fer de la Diputació l’Ajuntament d’Ajuntaments i 

continuar mantenint, des de la presidència, el contacte directe i quotidià amb els 

alcaldes i alcaldesses que ha estat fent, doncs, en aquest temps com a diputat. La 

seva proximitat, i la proximitat de la Diputació de Barcelona, sobretot per a aquells 

municipis que necessiten de més suport, de ben segur que marcaran la seva etapa 

com a president. 

 

Els diputats i les diputades d’ICV-EPM li hem ofert el nostre vot refermant el 

compromís que, en el seu dia, vam adquirir amb el PSC i ERC per governar 

aquesta institució. Ho fem des del convenciment que aquesta majoria de govern 

d’esquerres és la millor fórmula per fer front als reptes de la Diputació i dels nostres 

pobles i ciutats. D’aquí a poques setmanes, farà un any de l’inici del nostre mandat. 

Tenim per endavant molta feina i un bon pla d’actuació per dur a terme. Permeti’m, 

senyor President, situar-li breument el context en què, al nostre entendre, estem. 



 

 

Com dèiem ara fa uns dies, en el ple de comiat del president Celestino Corbacho, el 

darrer mandat ha permès resituar gairebé tots els serveis impropis que prestava 

aquesta Diputació i establir unes noves relacions amb el govern de la Generalitat en 

el respecte i corresponsabilitat institucional; és a dir, reconeixent el paper de 

cadascú. Això ha estat possible gràcies a l’arribada de les forces d’esquerres al 

govern de Catalunya. Al costat d’aquest fet, no podem obviar el nou Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, que és fruit d’implicacions i consensos àmpliament 

compartits. 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. 

Tot plegat, com diu el Pla de Mandat, ens ha de permetre actualitzar i renovar els 

objectius de la institució, alliberar els recursos necessaris per impulsar nous serveis 

i polítiques derivades del procés de reflexió estratègica i poder, així, continuar 

exercint el lideratge en la millora de l’autogovern local que ha caracteritzat la 

Diputació de Barcelona. 

 

Senyor President, el context és favorable. Des del nostre Grup, estem convençuts i 

convençudes que, avui, la Diputació està preparada per fer front als nous reptes. 

Els nous reptes i les polítiques que han d’acompanyar-los estan recollits al RESET i 

al Pla de Mandat. Volem ser una administració cooperadora amb els ajuntaments 

però, també, volem ser un govern local que dissenyi polítiques públiques dirigides a 

la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis. 

Aquest és, sens dubte, el gran objectiu del RESET. La Diputació, en el període 

democràtic, ha procurat sempre tenir una visió més enllà de si mateixa i ha exercit 

constantment un lideratge municipalista des del respecte a les altres institucions 

locals. Avui, és més que notori el precari finançament dels ajuntaments del nostre 

país. Ja vam posar-ho de relleu en la constitució d’aquest mandat i també en el 

plenari de comiat de l’anterior president. Els propers mesos seran claus per a la 



 

definició del nou model de finançament per a Catalunya que reclama l’Estatut. Els 

municipis catalans podem jugar un paper secundari en aquesta negociació o, del 

contrari, podem demanar ser protagonistes. Un protagonisme que, necessàriament, 

ha de tenir una veu única i que ha de prescindir de partidismes. Més finançament 

per als ajuntaments és més qualitat de vida per als ciutadans i uns pobles i ciutats 

més moderns, més innovadors, més sostenibles. Aquesta és l’única música que ha 

de sonar. En aquest escenari, la Diputació de Barcelona, i el seu president al 

capdavant, hem de tenir un paper rellevant. Al costat d’aquesta qüestió tan 

fonamental, n’hi ha d’altres no menys importants, que avui estan obertes i que no 

podem defugir com a Diputació. Simplement les citaré: la nova ordenació territorial 

de Catalunya, l’avantprojecte de llei de govern local i la concreció, mitjançant 

l’aprovació de la corresponent llei, del Consell de Governs Locals, previst al nou 

Estatut d’Autonomia de Catalunya. Senyor President, des del compromís i la 

confiança àmpliament compartits, des del treball fet en comú en aquesta institució, 

vull reiterar-li la nostra felicitació i manifestar-li novament que ens té al seu costat 

per desenvolupar els objectius que, conjuntament, aquest govern s’ha plantejat. 

Moltes gràcies.” 

 

A continuació, el diputat senyor Xavier García Albiol, en nom i representació del 

Partit Popular, pronuncià les paraules següents : 

 

“Gràcies. Senyors, Senyores, Diputats, Diputades, Autoritats. Senyor Fogué, rebi, 

com no podia ser d’altra forma, la felicitació del meu Grup i la meva pròpia per la 

seva presidència. 

 

Per segona vegada en els darrers quatre anys, hem estat convocats per escollir un 

nou president de la Diputació. Per segona vegada, els canvis en el govern 

d’Espanya provoquen un canvi a la presidència d’aquesta Corporació.  

  



 

Avui, haurem tingut tres presidents en un període de temps relativament curt i 

aquest fet pot tenir dues lectures. D’una banda, crec que tots ens podem sentir 

orgullosos que el món municipal català demostri que té capital polític per assolir les 

més altes funcions de l’Estat. Però, alhora, no podem deixar de manifestar la nostra 

preocupació pel fet que, en un temps cabdal per al futur d’aquesta Corporació, en 

quatre anys, haurem tingut tres presidents, que han passat de llarg amb excessiva 

rapidesa.   

  

Senyors i senyores del govern, certament vostès podran dir que el canvi en el 

lideratge de la Corporació no afecta els pactes de govern, ni afecta els plans de 

mandat ni afecta (fora dels canvis inevitables) els equips directius i polítics que 

composen l’actual equip de govern.   

  

Aquí, haig de fer dues observacions, potser menys optimistes pel que fa als efectes 

que poden tenir tots aquests canvis a la nostra institució. La primera, és que un 

president és molt més que un “primus inter pares”, molt més que el primer entre 

iguals. Un president d’una institució local (alcalde o president de la Diputació) marca 

un estil i una forma de fer les coses, i els estils només incideixen en els fonaments 

de la institució si tenen temps suficient per prendre cos i per anar influint en la 

totalitat de la Institució. 

  

Segona reflexió, més enllà dels canvis de president, observem que en els darrers 

anys no ha estat excepcional el pas de directius i també de diputats de govern a 

d’altres administracions. I això, que com deia abans ens pot omplir d’orgull, implica 

la necessitat de mantenir amb els nous responsables els nivells d’exigència 

tradicional de la Diputació i aquests nivells només s’assoleixen amb el pas del 

temps.  

  

El fet mateix de ser una administració governada en coalició ja genera, per si sol, 

una tendència a la segmentació de responsabilitats, per tal de donar a cada soci de 



 

govern la seva quota. No es tracta de res exclusiu de la Diputació. Però, certament, 

és quan hi han governs de coalició quan una institució necessita més un lideratge 

ferm i estable; un lideratge que doni coherència i limiti la tendència natural de les 

administracions governades per coalicions a generar una certa fragmentació. 

  

I aquí hem de fer referència, perquè no seriem honestos si no ho féssim, al fet de 

què, per primera vegada durant la democràcia, el president de la Diputació de 

Barcelona no serà un alcalde. La legislació mai no ha obligat a què el president de 

la Diputació fos alcalde. Però, fins al dia d’avui, el Partit Socialista havia respectat 

aquesta norma no escrita, que formava part de la cultura política de la Corporació. 

El Partit Socialista ha canviat això per raons estrictament internes. Una cosa és el 

que han explicat de cares enfora, i una altra, la lògica interna d’aquest canvi. Una 

lògica que només es pot explicar en clau dels equilibris i jocs de poder del Partit 

Socialista.  Vostès han decidit que cap del seus alcaldes que en són diputats està 

en condicions de ser president de la Diputació. Per les raons que sigui. Han 

considerat més convenient escollir un diputat que no és alcalde. Deixant de banda 

el que això significa pel que fa als diputats socialistes que són alcaldes, el resultat 

és un canvi significatiu. Vostès, els membres del Partit Socialista, sempre ens 

havien dit que el fet que la Presidència de la Diputació estigués en mans d’un 

alcalde marcava el sentit municipalista de la institució. Com que vull pensar que no 

ens mentien quan ens deien això, i com  que suposo que vostès no deuen 

considerar incompetents els alcaldes del seu partit que són diputats en aquesta 

Casa, haurem de pensar que les raons internes de partit han canviat el seu model 

de lideratge a la Diputació de Barcelona, i ho han fet en un moment cabdal de la 

Diputació de Barcelona. En cert sentit, avui la Diputació ha estat utilitzada 

políticament per un joc intern del Partit Socialista. I això és el que ens preocupa 

perquè siguin quines siguin les vàlues personals del candidat socialista el canvi de 

criteri no és menor. 

  



 

Pel que fa al candidat, el nou president de la Diputació de Barcelona, el senyor 

Fogué, només podem dir que, fins al dia d’avui, hem tingut amb ell un tracte humà i 

polític  positiu. Ell coneix perfectament que, en ocasions, hem tingut diferències 

importants com a responsable d’Hisenda de la Casa. Hem hagut de manifestar-li en 

diverses ocasions que dissentíem sobre el mode com pensem que s’ha de 

gestionar la Diputació. Coneix perfectament  que, fins i tot, ens hem vist obligats a 

portar aquesta Corporació, en algun moment, als Tribunals. Però, sobre de les 

diferències, creiem que sempre ha estat una persona honesta i que ha fet honor a 

la seva paraula. El nou president de la Diputació sap que el Partit Popular és lleial a 

la institució, perquè creiem 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. 

  

Avui, aquí no votem només un president sinó que, 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 hi participa i per això hem presentat la 

nostra pròpia candidatura a la presidència de la Diputació.  

  

També, tal i com els hi vaig apuntar en la meva intervenció d’inici de mandat ara fa 

un any, el sentiment dels votants del Partit Popular i dels nostres regidors a la 

província és de rebuig al que significa la participació de forces independentistes en 

el govern de la Diputació. Nosaltres, en el Partit Popular, no ens limitem a dir que 

no som independentistes: diem que és dolent per a Catalunya donar espai de poder 

als partits independentistes, tot i que després sigui notori que no sempre són 

capaços de digerir el que implica aquest poder. Nosaltres som oposició. I és bo que 

hi hagi una oposició clara perquè els ciutadans tenen dret a saber que hi han 

alternatives. La democràcia és l’existència d’alternatives i nosaltres som una 

oposició clara que garanteix un seguiment i un control de les actuacions del govern 

de la Corporació. Senyors i senyores, tinguin la seguretat de què, en els temes 

institucionals, el Partit Popular defensarà els mateixos principis que sempre ha 



 

defensat, de manera que si, senyor Fogué, vostès són valents, contaran amb la 

nostra complicitat. 

  

La Diputació, com a institució prestadora de serveis als ajuntaments de la província, 

ha de tenir molt clar que la recessió econòmica té una clara repercussió en 

l’economia domèstica però també en l’empresarial. Una de les principals fonts 

d’ingressos que han tingut els ajuntaments de la majoria de ciutats, especialment 

durant els darrers anys, han estat els recursos procedents de la construcció 

d’habitatges. Durant aquest any, i possiblement també en els propers, el capítol 

d’ingressos municipals per aquest concepte patirà una reducció considerable. Els 

ajuntaments hauran de ser capaços de generar nous recursos si pretenem que les 

ciutats continuïn donant un mínim de servei als veïns; si avui els ajuntaments no 

són capaços de donar resposta a algunes de les demandes que plantegen els 

ciutadans, amb un capítol d’ingressos amb dificultats, un creixement dels preus dels 

serveis que presten els ajuntaments i una major demanda d’atenció per part d’un 

número creixent de ciutadans, tenim seriosos dubtes que la qualitat de l’atenció 

arribi a estar a l’alçada del que demanen els veïns. Aquí, senyor President, la 

Diputació haurà de fer un esforç important.  

  

Per tant, des del Partit Popular li desitgem encert a la seva gestió. Estem segurs 

que té vostè per davant un repte apassionant, política i personalment. Els propers 

anys no seran fàcils per a ningú, i quan dic per a ningú m’estic referint també per als 

ajuntaments de la província. Espero, senyor Fogué, que vostè estigui a l’alçada 

perquè és important que la Diputació estigui a l’alçada. Si és així, no tingui el menor 

dubte que el Partit Popular sabrà estar al costat de la institució.”  

 

 

 

 



 

A continuació el diputat senyor Joan Carles García Cañizares, en nom del grup de 

Convergència i Unió, manifestà el que segueix: 

 

“Bon dia a tothom. Diputades, Diputats, Autoritats. Senyor Antoni Fogué, felicitats 

en nom del Grup de Convergència i Unió per la seva elecció com a president 

d’aquesta Corporació.  

 

Fa uns mesos, nosaltres, en l’inici del mandat, fèiem una acció de confiança en el 

nou mandat, fèiem una aposta de treball conjunt en moltes àrees i, avui, amb la 

nova etapa que iniciem, entenem que no variem el que es va proposar en aquell 

moment. 

 

Nosaltres, en aquell temps i a l’inici, parlàvem de la voluntat del Grup de 

Convergència i Unió a la Diputació d’un tracte igualitari en tots els municipis de la 

demarcació; que les apostes que es feien, econòmiques i de treball, des de la 

Diputació als municipis fossin sota l’equilibri i basant-se, principalment, en l’equitat. 

Manteníem i explicàvem que el que calia era que tots els ciutadans de la província 

de Barcelona tinguessin el mateix tracte i les mateixes oportunitats, igual que tenien 

els seus deures i les seves obligacions. Ho dèiem inicialment, ho dèiem quan 

començava el mandat i fèiem confiança en la persona del senyor Celestino 

Corbacho com a president. Posteriorment, i el desembre, tornàvem a fer un acte de 

recolzament a la política, que havíem iniciat, de pactes i acords d’intentar arribar, 

insisteixo, a l’equitat i fèiem, també, un vot favorable a l’aprovació del Pressupost 

d’enguany entenent que era un pressupost de traspàs d’un mandat a l’altre però 

que marcava força el que havien de ser els propers anys i, per tant, el que havia de 

ser el mandat. I fèiem aquest acte amb la voluntat d’obrir un seguit de negociacions 

que hem obert, que encara no estan tancades perquè és evident que la majoria dels 

acords vénen lligats al programa Xarxa i el programa Xarxa encara no està resolt 

definitivament.  

 



 

Avui, tornem a fer un vot de confiança i el Grup de Convergència i Unió ha votat la 

persona d’Antoni Fogué com a candidat i ara, ja, president de la Diputació, i ho fem 

entenent que el que havíem pres com a compromisos, sobretot perquè s’havien 

portat a molt bon nivell de la seva àrea anterior, i el Grup de Convergència i Unió 

entenem que els compromisos es mantenen i així ens ho va fer saber el propi 

senyor Fogué fa pocs dies després de ser nomenat candidat del seu Grup i del 

Govern per presidir la Diputació.  

 

Per tant, el que recordem és el que hem anat recordant durant aquests mesos 

d’aquest mandat: volem un seguit de qüestions per als municipis, entenem que 

tenim algunes diferències i creiem, sobretot, que el que cal és tractar amb igualtat a 

tots els ciutadans i ciutadanes de la demarcació de la província de Barcelona; i en 

aquest sentit, el que fem és mantenir el compromís que vam proposar en el seu 

moment i demanem (i entenc que així serà) que el compromís que va prendre el 

Govern amb el Grup de Convergència i Unió es mantingui. Per tant, el que fem és 

un acte de responsabilitat. Entenc que amb aquesta política de treball en positiu 

que hem proposat per a aquest mandat, i que hem fet sempre des del Grup de 

Convergència i Unió, i amb aquestes premisses i amb aquestes intencions, avui 

celebrem l’elecció del senyor Antoni Fogué com a president entenent que les fites 

que ens hem marcat com a Grup i com a responsables de molts alcaldes i regidors 

de la demarcació de Barcelona es mantindran i s’aconseguiran en els propers 

mesos. Gràcies i de nou felicitats en nom del Grup de Convergència i Unió.” 

 

Seguidament prengué la paraula el diputat Im. Sr. Jordi Labòria Martorell per 

manifestar el que segueix: 

 

“En primer lloc, el felicito, en nom propi i en nom de tot el Grup Socialista per la 

seva elecció com a nou president de la Diputació de Barcelona. 

 



 

Reitero el que ja he remarcat al proposar la seva candidatura: vostè és una garantia 

de bon govern i de continuïtat per a aquesta institució, garantia que es fonamenta 

en el coneixement que té de la Diputació de Barcelona, d’on és diputat des del 1996 

i la seva àmplia experiència en la política local des de fa més de vint anys, 

experiència que s’ha forjat des de baix, com a regidor de Santa Coloma de 

Gramenet, trepitjant el carrer, escoltant a la gent, sobretot a la gent senzilla, però 

també defensant els interessos del món local davant d’altres administracions, 

central i autonòmica, i d’institucions culturals, econòmiques i socials d’aquest país. 

 

Aquests anys de treball polític, fet des de la proximitat amb la gent, li han forjat el 

seu caràcter, caràcter que jo definiria com a caràcter obert, atent, disposat a 

escoltar, proper als seus col·laboradors i, deixi’m dir-ho, amb moltes dosis de 

paciència, que no eviten, però, que defensi amb fermesa i convicció les seves idees 

i les decisions quan cal. 

 

El Grup Socialista agraeix el suport dels diputats i diputades d’ICV-EUiA i d’ERC, 

amb els qui formem govern, i el vot favorable del Grup de Convergència i Unió que 

expressa una confiança cap a la seva persona i una voluntat de treball conjunt 

sense demanar quotes de cap mena. No puc deixar d’aclarir al portaveu del Partit 

Popular algunes de les seves afirmacions que no s’ajusten ni tan sols a la Història. 

Senyor Fogué, vostè és el tercer president que no ostenta la condició d’alcalde. Qui 

més bé ho podran dir aquí són els que són presents: el senyor Francesc Martí, el 

senyor Antoni Dalmau i el que va ser primer president alcalde, el senyor Manuel 

Royes, que avui ens acompanya i jo també puc donar un testimoni històric del fet, 

evidentment. També, em sembla una contradicció que ell, que es presenta, critiqui 

l’elecció d’un diputat com a alcalde. A més, senyor Garcia Albiol, els canvis produïts 

en aquesta Casa són fruit de la riquesa de la democràcia, que és qui ha decidit que 

es produïssin aquests canvis. Nosaltres aplaudim la riquesa de la democràcia i els 

canvis que produeix. 

 



 

En el ple de renúncia del president anterior, company i amic  Celestino Corbacho, 

recordava en el meu parlament com, durant el seu mandat, es varen resoldre temes 

tan fonamentals com la normalització de relacions amb la Generalitat i la 

consolidació del que hem anomenat  “model  Diputació de Barcelona” com un 

model de referència de la futura organització supramunicipal de Catalunya 

aprovada en el nou Estatut. Les futures vegueries tindran en les polítiques que 

s’han defensat al llarg d’aquests anys des de la Diputació de Barcelona la base de 

la seva actuació als seus territoris. 

 

Vostè, senyor President, com a diputat de l’àrea de Govern, va ser l’impulsor del 

procés de reflexió que, sota aquest nom que ja s’ha esmentat, de RESET, va 

realitzar la Diputació, cercant redefinir, davant el nou context polític i legislatiu, i els 

canvis socials dels nostres pobles i ciutats, els valors institucionals que en aquests 

moments han d’inspirar la nostra acció de govern. La reflexió realitzada ens va 

reafirmar en la nostra missió fonamental: 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 de la província, grans o petits. Aquest procés de reflexió, 

obert i participatiu, ha estat la base de l’aprovació del Pla de Mandat del període en 

què ens trobem (2007-2008), un pla ajustat a les noves necessitats que es detecten 

des del món local. L’hem fonamentat, també, en l’experiència acumulada al llarg de 

quasi trenta anys, en el procés progressiu de transformació de la vella Diputació en 

l’instrument actual, instrument imprescindible per a un millor govern dels nostres 

municipis de la província. 

 

Ara, hem de respondre a aquestes noves necessitats que ens plantegen els 

municipis, fruit de les noves realitats que els plantegen, a ells, els seus ciutadans i 

ciutadanes. Una ciutadania que ens reclama, als polítics locals, posar més atenció a 

temes emergents, en els que cal concentrar més encara l’actuació de la Diputació: 

les polítiques que comporten un major aprofundiment de l’estat de benestar, 

encaminades a eliminar les desigualtats existents per aconseguir un 



 

desenvolupament personal més integral, creant unes condicions, millors, socials 

que ho permetin i eliminant els obstacles. Destaquen, en aquest sentit, les 

polítiques derivades de l’aplicació de la Llei de Dependència, les polítiques sobre la 

igualtat de gènere, les destinades a fer possible la conciliació de la vida familiar i 

laboral, on a part de serveis avui ja bàsics, com són les escoles bressol, hem de 

saber donar resposta a temes emergents, per exemple, els usos del temps, les 

polítiques encaminades a evitar la marginalitat de les capes més febles de la nostre 

població, marginalitat que avui en dia se’ns ha diversificat en segments cada cop 

més complexes, on hi podem trobar joves i vells, dones i homes de diverses 

procedències, i de problemes que tenen diferents orígens. La marginalitat, en una 

societat més diversa, ha pres unes formes que van més enllà de la problemàtica 

transversal i prenen una forma que quasi m’atreviria a anomenar polièdrica. 

 

Els municipis, desprès de molts anys de lluita per refer els nostres pobles i ciutats 

desestructurats física i socialment en sortir de la dictadura, veiem perillar de nou el 

que és el nostre fonament més essencial: la cohesió social. Els nous fenòmens 

migratoris, el creixement de l’individualisme asocial, la pèrdua d’interès pel que ens 

és comú... ens fan replantejar les polítiques de civisme i cercar una reformulació del 

pacte social i cívic sobre el que vàrem basar la reconstrucció democràtica dels 

nostres pobles i ciutats. 

 

Cada cop més, des dels municipis, hem de saber gestionar lo global des de lo local, 

en temes diversos de caràcter social, mediambiental, de promoció econòmica...  La 

ciutadania ens demana als polítics locals, més que mai també, eficàcia i eficiència 

en la prestació dels serveis públics, des de les infraestructures fins als serveis 

personals, i no podem separar aquesta demanda de l’obligatòria transparència en la 

gestió pública i l’obertura de nous canals de participació més adequats a les noves 

societats que gestionem.  

 



 

Senyor President, són aquests alguns dels objectius estratègics que inspiren el 

programa de treball de la Diputació i del que, com he dit abans, vostè va ser el 

principal inspirador i impulsor. Per això el Grup Socialista sap que vostè té la 

capacitat de liderar el desenvolupament de les estratègies que marcaran el futur 

d’aquesta institució. 

 

Senyores i senyors 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 de 

les administracions públiques, la més dèbil i a la que més s’exigeix per part del 

ciutadà. La Diputació no és una administració diferent dels ajuntaments i la nostra 

competència és únicament funcional respecte a les necessitats i competències 

municipals. Hem de ser una garantia de què tots els ajuntaments puguin exercir 

totes les seves potencialitats polítiques i les seves competències.  

 

Senyores i senyors Diputats, l’interès comú en els nostres municipis ens convida a 

treballar junts. El Grup Socialista manifesta la clara voluntat de fer-ho. Senyor 

President, amic Antoni, molt coratge i sàpiga que té al seu costat a tots els 

companys diputats i diputades del Grup Socialista per continuar treballant pel 

municipalisme d’aquest país, i vostè sap molt bé que és el que millor sabem fer. 

Moltes gràcies.”  

 

Finalitzada la intervenció dels representants dels grups polítics, prengué la paraula el 

president de la Diputació per manifestar el que segueix: 

 

“Moltíssimes gràcies, amic Labòria, Delegat del Govern, amic Joan; Excel·lentíssim 

Alcalde Jordi Hereu; delegat, senyor Secretari General Jaume Oliveras; Illustríssim 

Vicepresident del Parlament de Catalunya, senyor Higini Clotas; expresidents de la 

Diputació, senyors Samaranch, Marti Jusmet, Dalmau i Manuel Royes; diputats, 



 

diputades d’aquest plenari, alcaldes, alcadesses, regidors, regidores, autoritats, i 

amics i amigues,  

 

Bon dia i moltes gràcies per compartir, tots plegats, amb mi un moment tan 

important per aquesta institució i per la meva persona. 

 

Com vostès sabran, la meva trajectòria en aquesta institució s’inicià el 1996 en 

representació del Partit Judicial del Barcelonès i en tant que regidor de l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Gramenet.  

 

He tingut l’oportunitat, com ja s’ha dit, d’ocupar diverses responsabilitats en els 

successius equips de govern de la Diputació, dirigits pel president Royes, per l’avui 

Molt Honorable President de la Generalitat, José Montilla i per l’avui ministre 

Celestino Corbacho, que ha presidit la Diputació durant els darrers quatre anys. Per 

això, assumir la presidència de la Diputació de Barcelona és per a mi una gran 

satisfacció, un honor, una gran responsabilitat i un important repte.    

 

En primer lloc, correspon manifestar els agraïments i el record per a aquelles i 

aquells que d’una manera o altra han contribuït perquè jo sigui, a partir d’avui, el 

president de la Diputació de Barcelona.  

 

 Agraeixo al meu Grup, al Grup Socialista, la confiança i el suport que m’heu 

donat, així com al meu partit, el Partit dels Socialistes de Catalunya. 

 Agraeixo als altres Grups de govern, el Grup d’ICV-EUiA i el Grup d’ERC, tot el 

suport i la confiança manifestats. 

 Vull expressar també l’agraïment al grup de Convergència i Unió pel seu suport 

i oferta de col·laboració, així com també agraeixo la posició, des del respecte 

institucional i la discrepància, del Grup Popular. 

 



 

Ara vull també expressar altres mostres de gratitud: als treballadors i les 

treballadores d’aquesta organització per la seva professionalitat, rigor i entusiasme. 

També vull tenir un record pels regidors i regidores de l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet i, de forma molt especial, del meu alcalde i amic Bartomeu 

Muñoz. Va ser ell qui, com ara també, el 1987 em va proposar incorporar-me a la 

llista municipal del PSC i des de llavors fins ara ha estat l’amic i el referent. També 

la meva dona, Manuela, és el meu referent, no tan sols polític sinó en totes les 

facetes de la meva vida, però avui, Manuela, vés per on, és ella qui m’escolta. 

 

Avui, sé que comparteixo la meva alegria amb tots els amics i les amigues de 

l’etapa de l’institut, del bàsquet, de la universitat, del meu poble Santa Coloma, del 

món local, regidors, regidores, de les associacions i entitats. El vostre suport és 

molt important. Voldria recordar, de forma molt especial, ara, a una amiga que ens 

va deixar fa uns quants anys, i que, sens dubte, em donaria molts i intel·ligents 

consells, com era habitual en ella. Em refereixo a la Xesca Martin. Gràcies, Xesca. 

Vull també fer esment a l’alegria que avui tenen els meus pares, els meus sogres, i 

la que jo tinc en veure aquí a les meves filles: l’Àmbar i la Diana, que tenen per 

costum fugir sempre dels actes oficials, estic molt content de què m’acompanyin. 

 

Sentint-me, doncs, molt recolzat, us manifesto a tots el compromís amb la Diputació 

de Barcelona, el meu compromís amb els governs locals, els ajuntaments, la il·lusió 

per millorar i transformar la societat, el meu compromís de treball amb rigor, la 

meva dedicació, la voluntat de cercar consensos, d’escoltar i de prendre les 

decisions necessàries per aconseguir els objectius fixats pel govern de la Diputació. 

 

La Diputació de Barcelona té una llarga història de quasi dos segles, complexa i 

fascinant, sense la qual no es podria entendre la història de la Catalunya 

contemporània. Som una administració local d’enorme prestigi a Catalunya, a la 

resta d’Espanya i a Europa. Som una referència de govern local de nivell intermedi. 

Hem estat capaços, al llarg dels anys, de modernitzar la nostra organització i 



 

d’adequar-nos a les noves necessitats d’una societat canviant, d’introduir les noves 

tecnologies al servei dels ajuntaments. En definitiva, de donar respostes als reptes 

dels ajuntaments i dels ciutadans. Entenc la Diputació de Barcelona com un 

projecte col·lectiu, que fa un bon equip amb els 311 ajuntaments i la resta dels ens 

locals, que fa un bon equip amb els treballadors i treballadores al servei dels 

ajuntaments, creant entre tots una xarxa de municipis al servei dels veïns i les 

veïnes dels pobles i ciutats de la província de Barcelona. 

 

Com sabeu, i ja s’ha dit, el canvi en la presidència de la Diputació ha estat degut a 

un fet polític molt rellevant, que ha dut a l’amic i company Celestino Corbacho a ser 

ministre de Treball i Immigració del nou govern d’Espanya. Aviat farà un any de les 

eleccions municipals de maig de 2007. Sota la presidència de Celestino Corbacho, 

vàrem acordar i fixar el pacte de govern i els objectius de treball a desenvolupar 

durant el mandat. És evident que la meva presidència no afectarà ni els acords de 

govern ni els compromisos adquirits en el desenvolupament de la línia de treball 

fixada per aquest mandat. Com bé sabeu, partíem del procés de reflexió estratègica 

RESET, que vàrem realitzar a finals de 2006 i començaments del 2007. Aquest fou 

un procés realitzat amb l’ajuda d’experts aliens a la Diputació, amb la participació 

activa de molts treballadors i treballadores i també dels alcaldes i alcadesses. 

Aquesta feina ens va permetre fixar les línies estratègiques de la Diputació de 

Barcelona per a aquest nou període. La base d’aquest nou escenari és avui 

possible perquè hem canviat el marc de relació entre la Generalitat de Catalunya i 

la Diputació de Barcelona, abans molt marcades pel conflicte i ara fonamentades en 

el respecte institucional i la col·laboració. Això ha permès retirar per les dues parts 

els diferents contenciosos, resituar els anomenats serveis impropis de la Diputació i 

conveniar la col·laboració entre la Generalitat i la Diputació en relació al PUOSC. En 

aquest sentit, vull assenyalar el paper desenvolupat en tot aquest procés de 

col·laboració institucional per part de dues persones: el president Celestino 

Corbacho, que l’ha dirigit, i el nostre estimat Josep Maria Esquerda, per la seva 



 

solidesa jurídica, els seus coneixements, la seva fidelitat a aquesta institució i la 

seva autoritat reconeguda. Moltes gràcies, també, Josep Maria. 

 

Com us deia, amb aquestes bases, i en virtut del reconeixement del paper dels 

governs locals amb el nou Estatut, els grups de govern de la Diputació vàrem 

acordar els objectius pel Pla de Mandat del període 2008-2011. Des de la Diputació 

de Barcelona, volem reforçar les polítiques locals de proximitat, que han de donar 

resposta als reptes de tot ordre que ens planteja un context social que s’ha 

modificat ràpidament als nostres pobles i ciutats com a conseqüència de l’impacte 

de la globalització en el món local. Cooperar en favor de la cohesió social, la 

creativitat i la innovació, el dinamisme econòmic, la sostenibilitat, la convivència 

constitueixen, doncs, el sentit del nostre treball al costat dels 311 ajuntaments de la 

nostra província. De manera més específica, el Pla d’Actuació de Mandat 

desenvolupa, amb detall i ambició, cinc grans eixos, que ens han de permetre, ja 

des d’ara, atendre millor els nostres ciutadans i ciutadanes, donar resposta a les 

seves dificultats concretes i millorar la seva qualitat de vida. Per això, 

 

 volem vertebrar polítiques que enforteixin la cohesió social i la millora de la 

qualitat de vida, 

 volem posar l’accent en accions en favor de la convivència i el 

desenvolupament de la ciutadania, 

 volem garantir l’accés a l’habitatge i la mobilitat sostenible en els municipis, 

 treballarem per promoure un territori equilibrat, sostenible i un espai públic de 

qualitat, 

 i cerquem un desenvolupament econòmic equilibrat i una ocupació de qualitat. 

 

Perquè, no oblidem, que el que volem és millorar les condicions de vida de totes les 

persones, les que viuen en pobles petits i grans, les persones que siguin d’aquí o 

d’allà i les persones amb mobilitat reduïda o amb alguna discapacitat. 

 



 

En definitiva, per a tothom sense cap exclusió. Ho fem i ho farem pensant en tots, i 

tot això ho fem i ho farem com sempre s’ha fet a la Diputació de Barcelona: a partir 

del suport i la col·laboració amb els ajuntaments. Per defensar els interessos dels 

ciutadans, cal treballar plegats amb les altres administracions, cal treballar en xarxa 

amb els municipis i defensar el paper dels governs de proximitat. A favor i no en 

contra de ningú. 

 

Avui, la Diputació de Barcelona s’ha consolidat com un referent ineludible com a 

exemple d’administració local de segon nivell que, a partir d’un gruix important de 

polítiques públiques, estableix una actuació estratègica mitjançant la cooperació, la 

concertació i el treball en xarxa amb els municipis. 

 

Per aconseguir els objectius del Pla de Mandat, atendré les següents prioritats: 

 

 Treballarem perquè els ajuntaments trobin en la Diputació l’administració que atén i 

resol les seves necessitats.  

 Impulsarem plans d’innovació i millora de serveis públics locals per aconseguir la 

seva millor eficàcia i eficiència. 

 Treballarem per modelitzar noves formes de gestió que impulsin una oferta de 

serveis de qualitat als ajuntaments. 

 Treballarem al costat de les altres Diputacions per aconseguir sinèrgies en defensa 

dels interessos dels ens locals intermedis. 

 I, també, continuaré impulsant els treballs per afavorir el diàleg i l’acord amb els 

Grups Polítics, amb l’objectiu d’estudiar el futur del govern local de segon nivell en 

el marc de la nova organització territorial de Catalunya. 

 

Aquesta és una iniciativa important i necessària per a un període que, com deia 

abans, pot ser clau en la transformació de la Diputació de Barcelona perquè, sens 

dubte, cal preveure i avançar-se a aquests possibles nous reptes organitzatius.    

 



 

Vull reiterar el meu compromís polític i personal cap a l’alta responsabilitat que avui 

assumeixo, a la qual dedicaré les millors de les meves forces, capacitats i 

experiència. Reitero el meu compromís amb el món local i en defensa i exercici del 

municipalisme. Per això, em sembla necessari destacar i emfatitzar allò que 

constitueix el sentit essencial de la nostra feina a la Diputació: hem d’aportar 

sempre una visió global de les necessitats locals, hem de pensar a escala 

intermèdia i tenir la capacitat de planificar a mig termini. Som una institució que 

treballarà sempre amb la màxima eficiència, des del rigor, per garantir la qualitat de 

les nostres polítiques. 

 

Deia, en començar la meva intervenció, que aquesta institució s’organitza i 

s’aglutina entorn d’un projecte col·lectiu, polític i d’alta capacitat tècnica. Vull reiterar 

la meva convicció que això continuarà sent així, que aquest és un projecte compartit 

en el qual participarem l’equip de govern però també els Grups de l’oposició en el 

Ple. Òbviament, i de forma molt especial, totes les persones que treballen a la Casa 

des de les diferents àrees i organismes.  

 

No voldria acabar sense haver exposat les meves peticions i els desitjos d’aquest 

president per als propers anys del mandat. Demano als diputats i diputades del meu 

Grup col·laboració, suport i treball, com ho ha estat sempre. Demano el mateix a la 

resta de diputats i diputades que formen part del govern de la institució. Desitjo que 

amb els Grups de l’oposició puguem seguir treballant a partir de les coincidències, 

dels objectius compartits i avançar en la solució de les discrepàncies. 

 

Tinc plena confiança que podré disposar de la màxima professionalitat i rigor en la 

feina de tots els treballadors i treballadores de la Corporació i dels seus Organismes 

Autònoms. Demano als amics que sempre em diguin allò que pensen i no allò que 

potser jo voldria escoltar. Desitjo l’imprescindible suport i ajuda de la meva família, 

de forma especial de la Manuela, l’Àmbar i la Diana, en aquesta nova etapa que 

ens afecta a tots. 



 

 

Al costat d’aquests desitjos i peticions, vull manifestar novament el meu compromís: 

la meva voluntat ferma i decidida d’actuar com a president de la Diputació de 

Barcelona, sumant esforços, escoltant, dialogant, integrant opinions diverses, 

treballant incansablement amb i pels ajuntaments i els seus veïns i veïnes. En 

definitiva, vull ser el president d’un govern eficient, rigorós i al servei de tots i totes 

des de la proximitat. Moltes gràcies.” 

 

El president aixecà la sessió a les 13 hores i 35 minuts. 

 

De tot el que s’ha dit anteriorment, jo, el secretari, en dono fe. 

 

El President 

Antoni Fogué Moya       La Secretària General 

        Petrs Mahillo García 

 

 


