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ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA, EN FUNCIONS, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 25 DE JUNY DE 2015 
 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 25 de juny de 2015 a les 12 hores i 5 minuts, es reuneix 
al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària en 
funcions, en primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del 
seu President en funcions, senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència de la 
Vicepresidenta primera en funcions, senyora Mireia Solsona i Garriga, Vicepresidenta 
segona en funcions, senyora Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident tercer en funcions, 
senyor Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart en funcions, senyor Antoni 
Fogué i Moya, i amb les diputades i diputats en funcions que s’esmenten a 
continuació, senyors i senyores: Xavier Amor i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Antonio 
Bermudo i Ávila, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc 
Castells i Berzosa, Jaume Ciurana i Llevadot, Ferran Civil i Arnabat, Carles Combarros 
i Vilaseca, Pilar Díaz i Romero, Arnau Funes i Romero, Xavier García Albiol, Jesús 
Angel García Bragado, Joan Carles García i Cañizares, Carme García i Lores,  Sara 
Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Josep Llobet Navarro, Manel Enric Llorca i 
Ibañez, Alex Mañas i Ballesté, Josep Mayoral i Antigas, Eva Maria Menor i Cantador, 
Maria Asunción Miranda i Cuervas, Josep Monrás i Galindo, Immaculada Moraleda i 
Pérez, Josep Oliva i Santiveri, Jordi Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan 
Puigdollers i Fargas, Mònica Querol Querol, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera 
Macia, Joan Roca i Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i 
Novella, Josep Salom i Ges, Francisco Sánchez i Traveria, Jordi Serra i Isern, Ramon 
Serra i Millat i Francesc Serrano i Villarroya, Jordi Subirana i Ortells i Alberto Villagrasa 
Gil. 
 
Actua de Secretària la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen, també, el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-
Alonso Camps, la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell i el 
Tresorer, senyor Josep Abella Albiñana.  
 
Excusen la seva absència els diputats en funcions, senyors Ignasi Giménez i Renom, 
José Maria González de Arriba i senyora Maria Mercè Rius i Serra.  
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr. 
President en funcions, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a 
l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de maig de 2015.  
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Servei de Programació 
 
2. Dictamen que proposa aprovar la modificació de crèdit 8/2015 del pressupost de 

l’Institut del Teatre de l’exercici 2015. 
 
Intervenció General 
 
3. Dictamen que proposa aprovar el Compte General de la Diputació de Barcelona 

de l’exercici 2014. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Declaració d’emergència 
 
4. Donar compte del Decret de la Presidència, número 4741/15 de data 18 de maig 

de 2015, en virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions necessàries 
per pal·liar els desperfectes a causa de l’esllavissament de part del terraplè en el 
p.k. 2,670 de la carretera BV-5011 que uneix Badalona i Montcada i Reixac. 

 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1. Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i 

pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta 
de Govern. 

 
2. Precs  
 
3. Preguntes 
 
4. Altres qüestions 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de maig de 2015.  El Sr. 
President en funcions, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 28 de maig 
de 2015, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 3

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Servei de Programació 
 
2.- Dictamen de data 12 de juny de 2015, que proposa aprovar la modificació de 
crèdit 8/2015 del pressupost de l’Institut del Teatre de l’exercici 2015. 
 
Vist el dictamen aprovat per la Junta de Govern en funcions de l’Institut del Teatre, en 
la seva sessió ordinària de data 11 de juny de 2015 relatiu a l’aprovació de la 
Modificació 08/2015 del Pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Atesa la necessitat de finançar diversos projectes dins l’àmbit del capítol II de 
despeses corrents i del capítol VI d’inversions, d’acord amb les previsions de despesa 
d’obligat compliment i de caràcter inajornable realitzades per part de la Secció Tècnica 
i de la Gerència de l’Institut del Teatre aplicant part del Romanent Líquid de Tresoreria 
disponible. 
 
Atès que aquesta modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i 
determinat de les despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici 
2016. 
 
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat 
d’efectuar modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent. 
 
Vist el que estableixen els arts. 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost. 
 
Vist l’article 30.1.c dels Estatuts de l’Institut del Teatre, que estableix que correspondrà 
al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels acords que facin referència a les 
funcions d’aprovació i modificació del pressupost. 
 
Vist el que preveu la Base 21 d’execució pressupostària del Pressupost de l’Institut del 
Teatre per a l’exercici 2015. 
 
Vist el decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 4724/15, de 18 de 
maig de 2015 que quantifica el romanent líquid de tresoreria de lliure disposició de 
l’Institut del Teatre resultant de l’exercici 2014 en un import total 1.317.304,43 €, 
d’acord amb l’esmentat decret aquest romanent de tresoreria disponible podrà 
constituir un recurs per finançar modificacions de crèdit del pressupost d’enguany de 
l’Institut del Teatre.  
 
Vist que la present proposta es justifica en la circumstància de que s’ha de fer front a 
despeses corrents necessàries relacionades amb reparacions, serveis diversos, 
manteniment d’edificis i maquinaria entre d’altres, raó per la qual la seva tramitació no 
es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per l’adequada administració 
del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públics. 
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Vist el Pla econòmic-financer, el qual ha estat aprovat per l’òrgan de tutela financera 
de la Comunitat Autònoma en data 15 d’abril de 2015. 
 
Vista la Circular de la Intervenció 33/2012, sobre modificacions del pressupost. 
 
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon al 
president sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels 
següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 8/2015 de l’Institut del Teatre 
de l’exercici 2015, per un import total de dos-cents noranta-vuit mil tres-cents 
cinquanta euros (298.350 €), que es tramita entre les següents aplicacions: 
 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 
999/22709 Altres serveis realitzats per altres empreses 5.250,00 
999/21200 Manteniment d'edificis i altres construccions 38.000,00 
999/21300 Manteniments instal·lacions i estris 110.000,00 
999/22200 Servei de telecomunicacions 29.000,00 
999/22700 Neteja 87.000,00 
 Total capítol 2 269.250,00 
999/62200 Reparació terra Aula flamenc 7.100,00 
999/64000 Documental "Dones de Teatre" 2a edició 22.000,00 
 Total capítol 6 29.100,00 
 Total despeses 298.350,00 
   
999/87001 Romanent de Tresoreria per a despeses generals 298.350,00 
 Total capítol 8 298.350,00 
 Total ingressos  298.350,00 

 
 
Segon.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils 
als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació. Transcorregut aquest 
termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Quart.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
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de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Progrés Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa - Entesa  (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (2). 
 
Intervenció General 
 
3.- Dictamen de data 4 de juny de 2015, que proposa aprovar el Compte General 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2014. 
 
Vist i examinat el Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2014, el 
qual posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 
patrimonial i pressupostari de l’exercici referit, de conformitat amb allò que preveu l’art. 
208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El Compte General de la Diputació està integrat pel de la pròpia Corporació, i pels dels 
organismes autònoms que en depenen: Institut del Teatre, Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT), Fundació Pública Casa de Caritat i Patronat d’Apostes, els quals 
reflecteixen la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics 
patrimonials i l’execució i liquidació dels pressupostos, d’acord amb l’article 209.1 i 2 
del TRHL, i pel Compte de la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL), la 
preparació i presentació dels quals s’ha basat en l’aplicació dels principis, criteris i 
polítiques comptables establerts al Pla General de Comptabilitat, aprovat mitjançant el 
Reial decret 1514/2007, com també en l’altra legislació mercantil vigent.  
  
El contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte de la Corporació i dels Comptes dels 
seus organismes autònoms s’ajusten a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
Local (en endavant ICL), aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, 
del Ministeri d’Economia i Hisenda, a l’empara del que disposa l’art. 210, en relació 
amb l’art. 203.1.d) del TRHL, i els comptes de la XAL s’han elaborat d’acord amb la 
normativa mercantil, i el seu règim de comptabilitat és el previst per a les societats 
mercantils quan el capital social de les quals pertanyi íntegrament a les entitats locals 
d’acord amb l’article 209.3 del TRHL. 
 
Atès que el Compte General reflecteix de manera adequada la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost. 
 
Els comptes anuals que integren el Compte de la Diputació i els que han de formar 
cadascun dels seus organismes autònoms segons la regla 98 de la ICL són els 
següents: 
 

a) el Balanç 
b) el Compte del resultat econòmic-patrimonal 
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c) l’Estat de Liquidació del Pressupost, i 
d) la Memòria 

 
Els comptes a què es refereix la regla anterior s’han elaborat seguint les normes i 
ajustant-se als models que s’estableixen en la Quarta part del Pla General de 
Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local annex a la ICL. 
 
Atès que als comptes anuals de la pròpia Diputació i de cadascun dels seus 
organismes autònoms, s’uneix la  documentació complementària que s’estableix en la 
Regla 98.3 de la ICL, constituïda per: 
 

- les actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici 
 
- les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents, 

a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referides a fi d’exercici i 
agrupats pel número o raó social de l’entitat bancària, acompanyades, quan 
cal, dels oportuns estats de conciliació. 

 
Atès que el Compte General s’acompanya també de la documentació complementària 
prevista en la Regla 101 de la ICL, és a dir: 

 
- els estats integrats i consolidats dels comptes que ha determinat el Ple de la 

Corporació 
 

- la Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics 
 

- la Memòria demostrativa del grau en què s’han complert els objectius 
programats amb indicació dels previstos i assolits.  

 
Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat retuts per l’Excm. Sr. 
President, i els dels seus organismes autònoms i el de la XAL SL, han estat retuts i 
proposats pels seus òrgans competents, a tenor del que estableix l’art. 212 del TRHL. 
 
Atès que d’acord amb allò que preveu l’article 219 del TRHL, i la base 75.4 de les 
d’execució del pressupost per a l’exercici 2014 es va trametre al Ple l’Informe de 
Control Posterior, dins del marc del Pla Anual d’Actuacions de Control, corresponent a 
la fiscalització plena referida a l’exercici 2014, elaborat per la Intervenció General, on 
consten les observacions de la fiscalització realitzada i del que la Corporació, reunida 
en sessió plenària ordinària que va tenir lloc el dia 27 de novembre de 2014, va 
acordar donar-se’n per assabentada. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre el Compte General de la Diputació 
de l’exercici de 2014, del qual resulta que el Compte general s’ha format per aquesta 
Intervenció per mitjans informàtics i concorda fidelment amb la comptabilitat que li ha 
servit de base, el qual ofereix una imatge fidel dels subjectes comptables i reflecteix 
una situació econòmica  financera sanejada. 
 
El Compte General format per la Intervenció, es va sotmetre a informe de la Comissió 
Especial de Comptes, d’acord amb l’art. 212.2 del TRHL. 
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Atès que l’assenyalada Comissió, en la reunió que va tenir lloc el dia 30 d’abril de 
2015, procedí a l’examen del Compte General i els seus justificants i informà sobre la 
procedència de sotmetre el referit Compte, amb l’informe emès per la citada Comissió, 
a exposició pública pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més els 
interessats podrien presentar reclamacions, reparaments o observacions, conforme 
amb el que disposa l’art. 212.3 del TRHL. 
 
Considerant que en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions 
durant els terminis abans assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General al Ple de 
la Corporació per a la seva aprovació, acompanyat de l’informe emès en el seu dia per 
la Comissió Especial de Comptes, sense necessitat d’emetre un nou informe per 
l’esmentada Comissió, conforme amb allò que determina l’art. 212.3 del TRHL. 
 
Vista la Base 87.1 de les d’execució del pressupost 2014, i vist l’apartat 2.4 g) de la 
Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13 
de gener de 2015.  
 
La present proposta es justifica en la circumstància que el Compte General s’ha de 
sotmetre al Ple de la Corporació, per a què, en el seu cas, pugui ser aprovat abans de 
l’1 d’octubre, tal i com s’estableix a l’art. 212.4 TRHL, raó per la qual la seva tramitació 
no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada 
administració de la Diputació, i, en conseqüència, per a interès públic.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels 
següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR el Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici de 
2014, el qual està acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de Comptes, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Segon.- RETRE el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò 
previst en l’article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, modificada per la Llei 5/2012, 
de 20 de març, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma 
prevista en l’Acord del Ple de la mateixa Sindicatura, de 17 de maig de 2013 (DOGC 
6382, de 24 de maig de 2013). 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (18), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i 
Alternativa – Entesa (3) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i 
l’abstenció dels diputats assistents del Partit Popular (6), sent el resultat definitiu de      
42 vots a favor i 6 abstencions.  
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Declaració d’emergència 
 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència, número 4741/15 de data 18 de 
maig de 2015, en virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions 
necessàries per pal·liar els desperfectes a causa de l’esllavissament de part del 
terraplè en el p.k. 2,670 de la carretera BV-5011 que uneix Badalona i Montcada i 
Reixac. 
 
Vist l’informe emès, en data 26 de març de 2015, pel cap de l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures, el qual és del següent tenor literal: 

 
“En el Punt quilomètric 2+670 de la carretera BV-5011, que uneix Badalona i 
Montcada i Reixac, ha col·lapsat el mur que sostenia el terraplè de la carretera en 
aquest punt. Aquest mur era molt antic, no es pot datar i les arrels dels arbres i 
vegetació de la zona han tingut molt a veure, amb el seu col·lapse. 
 
Desprès de realitzar una inspecció, s’ha pogut comprovar que la carretera en 
aquest punt, està en la situació següent: esllavissament de part del terraplè que 
subjecta i en la que es recolza. Restant la carretera en un equilibri molt ajustat i 
precari. 
 
Per mantenir la seguretat val en el punt, s’han desviat les aigües superficials, per 
evitar més erosió del terraplè i s’ha resguardat amb senyalització oportuna la part 
més pròxima al punt on s’ha esllavissat el terraplè: berma, cuneta, voral. 
 
Proposta: 
 
Es proposa, a la vista dels fets, que es declarin les obres necessàries per tornar a 
tenir estabilitat en el punt 2+670 de la carretera BV-5011, pel sistema 
d’EMERGÈNCIA. 
 
Les obres a realitzar serien les següents: 
 
- Col·locació de barreres tipus New Jersey, per allunyar el trànsit del punt i poder 

treballar. 
- Excavacions necessàries de saneig i cimentació de mur. 
- Confecció de mur de contenció amb blocs de formigó de 500 a 1000 Kg. 

prefabricats. 
- Rebliment de trasdós de mur. 
- Retirada de barreres tipus New Jersey i obertura de nou al trànsit de la zona 

tancada. 
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Pressupost: 
 
Realitzats uns amidaments estimats i aplicant preus de mercat a la zona, resulta un 
pressupost aproximat de 75.000.- euros, IVA inclòs. 
 
Contractista: 
 
Tenint en compte l‘obra que s’ha de realitzar, és preceptiva la contractació d’una 
empresa especialista en el tipus d’obra descrit i amb capacitat d’inici immediat dels 
treballs. Per aquests motius es proposa que sigui contractada l’empresa Agustí i 
Masoliver, S.A. (AMSA) que és la que té el contracte actual de servei del 
manteniment i la conservació de la zona ” 

 
Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat ha de considerar-se com 
d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 113 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre. 
 
Atès que els diferents conceptes que integren les operacions a realitzar d’emergència 
son els següents: 
 

Ut Descripció Quantitat Preu Import 
     

Ud 
Col·locació de 50 ml de New Jersey i tornar-la a 
retirar en senyalització d'obres 

1,00 1.950,00 € 1.950,00 €

Jornal Senyalització provisional i 2 banderes per girs 7,00 900,00 € 6.300,00 €

Jornal 
Excavació, transport de terres a abocador, 
preparació de terreny de sota i excavació 
fonaments 

2,00 2.100,00 € 4.200,00 €

m3 H-200 per fonaments 18,00 105,00 € 1.890,00 €

m² 
Confecció de mur de contenció amb blocs de 
formigó de 500 a 1.000 kg, inclòs mitjans 
mecànics, manuals i transport 

135,00 190,00 € 25.650,00 €

ml Coronació de mur amb peces prefabricades 22,50 85,00 € 1.912,50 €
m³ Reblert del mur amb material de fresat 200,00 18,00 € 3.600,00 €
ml Demolició de cuneta existent 40,00 10,00 € 400,00 €
ml Construcció de cuneta de formigó a mà 44,00 50,00 € 2.200,00 €
ml barrera en contenció de vehicles, col·locada  52,00 30,00 € 1.560,00 €
Ud pintat de parament de mur en acabat 1,00 1.350,00 € 1.350,00 €

 Obres a justificar 1,00 1.074,45 € 1.074,45 €
    PEM   52.086,95 €
  19%  9.896,52 €
  Suma  61.983,47 €
  21%  13.016,53 €
  PEC   75.000,00 €

 
Atès que l’article 274.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu que el President 
de la Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació 
d’emergència en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les 
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administracions públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
 
Atès el que disposa l’art. 117.1 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en relació amb 
el règim excepcional per a la contractació d’obres d’emergència. 
 
Atès que la despesa inicial aproximada de 75.000,00 EUR, IVA inclòs, podria anar 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del pressupost de 
l’exercici 2015 d’aquesta Corporació, sens perjudici que aquesta estimació esdevingui 
en una quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de 
les actuacions. 
 
Atès l’apartat 2.4 g) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ: 
 
Primer.- Declarar l’emergència per poder fer front a totes les actuacions necessàries 
per pal·liar els desperfectes a causa de l’esllavissament de part del terraplè en el 
p.k. 2,670 de la carretera BV-5011 que uneix Badalona i Montcada i Reixac, de 
conformitat amb l’informe tècnic reproduït en la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- Aprovar i autoritzar el pressupost aproximat de 75.000,00 EUR, IVA inclòs, 
per poder fer front a totes les  despeses derivades de les actuacions, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del pressupost de l’exercici 2015 
d’aquesta Corporació, sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en una 
quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les 
mateixes. 
 
Tercer.- Adjudicar l’esmentada obra d’emergència a l’empresa AGUSTÍ Y 
MASOLIVER, S.A., CIF A17000993, amb domicili a (17820) Banyoles (Girona), Av. 
Països Catalans, 123, pel pressupost estimat de seixanta-un mil nou-cents vuitanta-
tres euros amb quaranta-set cèntims (61.983,47 EUR), IVA exclòs, i que aplicant el 
21% d’IVA d’import tretze mil setze euros amb cinquanta-tres cèntims (13.016,53 
EUR), resulta un import total estimat de setanta-cinc mil euros (75.000,00 EUR). 
 
Quart.- Donar compte del present Decret al Ple Corporatiu,  en la primera sessió que 
celebri. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
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II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1. Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la 

Corporació i pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords 
adoptats per la Junta de Govern. 

 
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la Corporació i 
pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre els números 4815 al 
6012, ambdós inclosos, de l’any 2015, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern a les sessions ordinàries de dates 14 i 28 de maig de 2015.  
 
2. Precs. No es formulen precs. 
 
3. Preguntes. No es formulen preguntes. 
 
4. Altres qüestions 
 
La Presidència en funcions, comunica que hi ha un apartat d’altres qüestions, que no 
és habitual, on es donarà veu a tots els portaveus i a algun membre més d’aquest 
Plenari que vulgui dir algunes paraules.  
 
Tot seguit la Presidència cedeix l’ús de la paraula al President del Grup d’Esquerra 
Republicana – Acord Municipal, Sr. Prat, qui diu: Miraré de no tallar-me i de dir les 
coses que haig de dir. I més en aquests moments, no? en què l’emoció forma part 
d’aquestes paraules que diré. 
 
Agrair els portaveus que hagin fet aquesta excepció i que puguem parlar tots els 
membres del Grup ERC-AM. Només som dos i tampoc no ens estarem gaire. 
 
Durant aquests quatre anys, gairebé no he dit res en cap Ple, i vull que tothom sàpiga 
que sé parlar, que tinc veu i lletres i que no sóc mut, perquè m’agrada molt xerrar i 
conversar. Parlant més seriosament, algun savi i també alguna persona intel·ligent va 
dir una frase amb la qual estic completament d’acord i que a mi m’agrada molt: El 
propòsit de la vida és ser lliure i feliç. En aquest caminar particular meu de recercar la 
felicitat i la llibertat, doncs lògicament hi ha moltes persones que m’han fet costat, que 
m’han fet moltes reflexions, que m’han saludat i m’han ajudat a ser qui sóc. He tingut 
la gran sort que, a la ciutat de Manlleu, durant dotze anys, la gent m’ha ordenat que 
sigui el seu alcalde i, lògicament, això fa posar la pell de gallina a qualsevol persona i 
és molt important. Però lògicament, també, aquests mèrits que he pogut fer i que han 
fet que els ciutadans de Manlleu em donin la seva confiança han estat possibles 
gràcies a aquestes persones que m’han donat un cop de mà. 
 
Tinc la sort, i en sóc conscient, d’haver estat dues vegades a la Diputació de 
Barcelona: quatre anys, entre 1999 i 2003, com a assessor, on vaig aprendre molt i va 
ser una experiència molt important per a mi. Crec que, gràcies a aquests quatre anys, 
he fet una bona gestió a l’alcaldia de Manlleu. I, després, al final de la meva carrera 
política, en primera línia, com a diputat. Crec que això ha estat la cirereta que tot polític 
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pot tenir, per la qual cosa crec que, en aquest camí, he de donar en aquest darrer Ple 
al qual assisteixo, les gràcies per aquest suport a tota la gent que ha estat al meu 
costat -gran sort- i que m’ha ajudat. Sobretot als diputats i les diputades per la seva 
amabilitat, la seva estima i les seves reflexions. Com no podria ser menys, també a tot 
el personal de la Diputació, que he conegut en aquests vuit anys en què hi he estat. Hi 
ha una gran plantilla, uns grans professionals i he de dir que podem estar contents 
com a Administració. 
 
També a vostè, senyor President, per ser tal com és i donar-me un cop de mà, sempre 
que l’he necessitat. Repeteixo, en el meu camí a la recerca de la llibertat i la felicitat, 
no oblidaré mai els vuit anys que he estat aquí. Moltes gràcies! I a aquells que tingueu 
la sort de continuar, dir-vos que penseu que vénen anys difícils, que vénen anys on 
tots haurem d’estar a l’alçada però, sobretot, que fem POLÍTICA i que no perdem el 
temps en coses que no són tan importants o gens importants. Però el més important 
és que, com sempre, la Diputació de Barcelona estigui al costat dels seus 
ajuntaments, d’aquests 311 ajuntaments que tenim a la nostra demarcació. Moltes 
gràcies, moltes felicitats i que sigueu feliços tots plegats. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Ja ho diré: seré breu!. Quan ha començat el 
Pere, he pensat que el Pere xerra tant com jo, cosa que vostès ja sabien i, per tant, 
era evident que avui  pertocava que fes el comiat que ha fet per la importància que ha 
tingut dins ERC-AM i a la Diputació durant aquests anys. Hem tingut la sort de 
compartir un període molt agradable, que hem compartit des d’uns dubtes inicials -em 
permetrà que ho digui d’aquesta manera- i, després, amb una consolidació del nostre 
paper aquí, amb persones que, com ell i jo mateix, tenim unes creences polítiques i 
que, a les diputacions, les hem mirat amb detall des del principi. Tots sabem que les 
diputacions, des de 1812 o, si es vol, des de 1820, tenen una subordinació a 
l’estructura provincial i al Govern central, cosa que genera certa atenció. Diríem: anem 
a veure com es va desenvolupant la tasca des de la Diputació, fet que genera aquest 
fet ambivalent de ser prou coneixedors -més ell que jo- d’aquella tasca tan important 
que es feia per als municipis des de la Diputació i, alhora, aquest tipus d’estructura, 
depenent del Govern central, que creiem -en l’Estatut de 2006, s’aprovà que les 
diputacions “migrin” cap a les vegueries, cosa que està en el llimb o en el Tribunal 
Constitucional- que fa que estiguis atent. Llavors, aquesta atenció fa que et fixis molt 
en la institució. La veritat és que jo, que sols hi he estat quatre anys, no puc fer menys 
que admirar la professionalitat i l’eficàcia amb què es realitzen aquí les coses. Ho crec 
i ho penso. Per tant, les meves primeres paraules són d’agraïment als cossos tècnics 
de la Diputació, perquè són precisos en la informació que donen i són eficients. La 
donen i amb una velocitat notòria. 
 
També vull donar les gràcies a les persones que treballen en el Grup d’ERC-AM 
perquè, a petita escala, mantenint les mateixes virtuts que acabo de descriure dintre 
dels serveis generals de la Diputació, també m’han ajudat molt a poder fer aquesta 
tasca. I també als diputats i les diputades, perquè hem tingut molt bona relació. Hem 
pogut conversar sobre tots els temes, alguns d’ells punyents i altres de tramitacions de 
gestió, amb un acord molt ampli, i, especialment, a la Junta de portaveus, on hem fet 
la feina i ens ho hem passat bé. Ja sé que alguns es van queixar del fet que les 
reunions es realitzessin a dos quarts de nou del matí, però quin exemple millor podíem 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 13

donar els portaveus de la Diputació, que fer les reunions a les 08.30, estant ben 
preparats ben d’hora per poder afrontar tots els reptes de la política, de la Diputació i 
de les nostres pròpies vides? 
 
Crec que el meu resum sobre la Diputació, a part dels serveis tècnics, del Grup, dels 
diputats i les diputades i, també del Govern, ja que crec que tenir una relació amable, 
propera i planera amb el Govern i el president és sempre destacable i agraït, ha estat 
que els municipis tenen sort amb les diputacions. En aquests moments, jo ho crec 
fermament. És cert que hi ha hagut una conjuntura econòmica en la qual el que és, 
sense cap mena de dubtes, el nostre principal organisme nacional -esperem que sigui 
l’únic, per descomptat- la Generalitat de Catalunya, ho ha tingut difícil, i una conjuntura 
política de grans reptes que acabarà bé, n’estem convençuts. Els ajuntaments han 
tingut molta sort en tenir una Diputació tan eficient. Els estic parlant dels 311 municipis 
de la demarcació, que són els que conec, perquè no sols s’ha fet una tasca de suport, 
de mancomunar serveis i de fer tot allò que s’esperava d’ella sinó que, a més a més, 
ha brindat uns suports, que podríem dir inesperats, per tal que els ajuntaments 
poguessin continuar desenvolupant llur tasca que, al cap i a la fi, és donar uns serveis 
de qualitat, qualitat de vida i cohesió social a la ciutadania. I aquest és un gran repte 
d’un gran interès polític. És, potser perquè tots els que som aquí venim de l’àmbit 
municipal, que ens fa una mica de ràbia i pena el fet que la gent no s’adoni de la gran 
importància de la política municipal, que no sols és la més propera a la ciutadania sinó 
que és la que resol els problemes quotidians, que probablement són els que cal 
resoldre de cara a la gent, i aquesta tasca ha estat feta de moltes maneres per la 
Diputació, amb aquests serveis locals de qualitat i amb aquest inesperat tipus de 
finançament. 
 
En definitiva i, amb això, acabo, i acabo tal com he començat i dic que les diputacions 
són les que són, però que hi ha hagut persones brillantíssimes al capdavant, com 
Víctor Balaguer, Anselm Clavé, Ildefons Cerdà o Enric Prat de la Riba, promotor de la 
Mancomunitat, de la qual hem fet el centenari. Crec que nosaltres, en l’àmbit de la 
conjunció de les hisendes amb tot el que això significa, hem estat a l’alçada de les 
circumstàncies també i també hem estat a l’alçada del que esperàvem que pogués fer 
la Diputació per tal que el país tiri endavant i aconsegueixi l’objectiu, jo diria gairebé 
fundacional, que és ser més just i més lliure, fet pel qual el meu pas per la Diputació és 
un pas del qual estic agraït, per les persones amb qui he coincidit, he tractat i m’he 
sentit útil, cosa que dec a tots vostès. Moltes gràcies. 
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: En nom meu i, molt especialment, 
de Santi Cayuela i d’Elsa Blasco, que no han pogut acabar el mandat per causes 
sobrevingudes, així com de Francesc Sánchez, que m’acompanya aquí darrere, i en 
nom de José María González, que avui no ha pogut ser-hi, no en nom del senyor 
Funes, qui seguirà aquí, però que s’afegeix també, segurament, als agraïments. 
 
Primer de tot, un agraïment molt especial al millor que té la Diputació de Barcelona: els 
seus treballadors i les seves treballadores. Per la feina que fan, la que faran i llur 
excel·lència tècnica, que posa molt fàcil la feina als que som diputats i diputades. Un 
agraïment molt especial i personal al president, pel seu tarannà, la seva capacitat de 
diàleg, la seva fina ironia, o el seu agre sarcasme, segons com es miri, demostrada 
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aquí en algunes ocasions, i un agraïment als sindicats de la Diputació de Barcelona, 
amb els quals hem treballat, col·laborat, mantingut reunions i intentat trobar solucions, 
sempre, a aquells problemes que ens plantejaven, tant de la Diputació com dels seus 
organismes autònoms. Com deien el senyors Prat i Portabella, la Diputació presta uns 
serveis als ajuntaments, però nosaltres, els sis diputats del nostre Grup durant aquest 
mandat, hem pensat en la ciutadania i no en els ajuntaments com a institució o 
administració sinó en els ajuntaments com uns ens importants per millorar la qualitat 
de vida de la ciutadania.  

 
Avui ens acomiadem diputats i diputades que hem estat aquí. Per a mi ha estat una 
experiència molt gratificant que m’aporta un aprenentatge que faré servir en la meva 
propera etapa en el Govern de Badalona, per la qual cosa, quan us vingui a veure, 
ningú no em podrà dir que no hi ha diners a la Diputació. Hi vindré com a regidor de 
Badalona i no em podran dir que no hi ha diners, i vostès saben que sóc obstinat i 
tossut, per la qual cosa ja aviso que em seguiran veient aquí durant els propers quatre 
anys, però des d’un altre costat.  
I agrair, també, la feina feta conjuntament a tots els diputats i totes les diputades. 
També vull fer meves les paraules del senyor Portabella: a la Junta de portaveus, hi 
haurà hagut moments més o menys agres, però realment hem fet unes reunions a les 
8.30 on ens ho hem passat, segurament, molt bé, entre altres coses perquè era la 
primera reunió del dia i estàvem tots de millor humor. Gràcies a tots i ens seguirem 
veient properament. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, qui diu: “Dirijo 
estas palabras a la corporación en mi nombre y en el del Grupo Popular. 

 
Lo primero es reconocer la labor de todos los grupos y diputados durante estos cuatro 
años. En cuanto al trabajo de la Junta de Portavoces, suscribo las palabras de los 
señores Portabella y Mañas. Y agradecerle, señor presidente, el trato que han recibido 
el Grupo Popular y sus diputados; por ese talante demostrado por usted, al menos, el 
reconocimiento en este último Pleno. Pero también quiero agradecer el trabajo 
realizado por mis compañeros, empezando por el presidente de mi Grupo, señor 
Garcia Albiol, a quien digo que ha sido un lujo compartir Grupo, que lo ha puesto todo 
muy fácil a la hora de trabajar y agradezco su compañía y el trabajo realizado. A 
Ramon Riera, quien seguirá como diputado. Pero quiero reconocer, sobre todo, el 
trabajo de Mònica Querol, Jesús García Bragado y Josep Llobet, quienes no repetirán 
como diputados y a quienes quiero reconocer su entrega, cariño y compañerismo 
durante estos cuatro años, que vamos a recordar todos con mucho cariño y como una 
experiencia inolvidable. 
 
También, agradecer el acompañamiento realizado por los trabajadores del Grupo, que 
son, como dijo otro Grupo, quienes te hacen la vida más fácil a lo largo de la semana 
y, sobre todo, cuando viene el Pleno. Agradecerles el trabajo, la dedicación y el 
compañerismo de estos años. Es verdad que comenzamos el mandato en el Gobierno 
y fue, en verdad, una experiencia inolvidable porque podías hacer tuyos proyectos que 
no eran de tu Ayuntamiento, pero en los que te implicabas como uno más y conocer 
de primera mano algo que intuyes: la alta profesionalidad de los trabajadores de la 
casa. Creo que debemos reconocer el grado de alta profesionalidad que hay en esta 
casa, ejemplo para todos los funcionarios de Cataluña, quienes son también 
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competentes, creo, pero como a los de la Diputación de Barcelona los hemos conocido 
de primera mano no tenemos ni una queja; al contrario, son unas personas a quienes 
hay que agradecer todo el trabajo realizado, cuyos beneficiarios son, al final, los 311 
ayuntamientos de la provincia. 
 
Algunos piden la supresión de la Diputación. Seguramente lo hacen desde el 
desconocimiento. Y creo que hay que seguir velando por los buenos usos y las buenas 
costumbres dadas o generadas en los plenos de la Diputación de Barcelona. Lo digo 
porque, en la nueva corporación, entrarán grupos nuevos y es importante que el 
talante que ha habido siempre, especialmente en estos últimos cuatro años, no se 
pierda porque, al final, los grandes perjudicados serán los 311 ayuntamientos y sus 
ciudadanos. 

 
Me despido agradeciendo a todos los diputados el trabajo realizado, especialmente a 
Mònica, Jesús y Josep, durante estos cuatro años. Es un “hasta pronto”. Aquí tendrán 
un colaborador para lo que quieran ustedes. Larga vida a la Diputación de Barcelona.” 
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya 
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Probablement, sóc la primera portaveu que 
no s’acomiada personalment i, per tant, ho faig en nom del meu Grup i sense posar-
me nostàlgica perquè no és el meu estil i vostès ho saben, però el moment és prou 
solemne i important com per parlar en nom de la majoria del meu Grup que no 
continuarà. I m’agradaria posar l’èmfasi, sense allargar-me massa, en tres coses 
importants, crec jo. 
  
La primera és que els que formem part d’aquesta Diputació, els que som diputats i 
diputades provincials, sabem que els municipis són els espais on passen coses i, com 
passen coses, nosaltres sabem, des dels nostres ajuntaments, que les nostres 
decisions intenten que la vida quotidiana de la gent sigui més senzilla i fàcil i que la 
gent pugui ser més feliç. Crec que aquesta és una idea en la qual coincidiríem tots els 
portaveus que hem intervingut fins ara. El fet ja no de ser regidor o regidora sinó, a 
més, de formar part d’aquesta Diputació és un gran honor per a tots nosaltres i, si ja és 
un honor ser alcalde o alcaldessa, formar part d’aquesta Diputació, poder representar 
la resta de municipis, els 311 de la demarcació, és un honor encara més gran. I venim 
aquí amb l’humil propòsit d’intentar aportar el millor que tenim, però crec que, en 
definitiva, tothom coincidiria a dir que és molt més el que ens n’emportem que el que 
nosaltres hi haguem pogut aportar, que és intentar fer el millor possible el que sabem i 
aportar el millor que tenim. Però d’aquí sortim molt més grans, en definitiva, perquè 
hem crescut com a persones i com a càrrecs electes, en aquest cas. Aquesta és la 
primera idea. 
 
La segona és l’agraïment. Nosaltres no podem marxar, i així els meus companys i les 
meves companyes que no seguiran, no volem marxar sense expressar l’agraïment 
sincer i de tot cor, d’una banda, a la resta de companys i companyes, diputats i 
diputades, perquè lliga amb el que acabo de dir. Aquest contacte, de vegades fins i tot 
des de la discrepància, el fet que altres idees et puguin ajudar a créixer, també, com a 
persona i, fins i tot, en les nostres conviccions és important per a nosaltres. Per tant, el 
reconeixement i l’agraïment a la resta de diputats i diputades que no formen part del 
nostre Grup.  
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I, com no, també l’agraïment a tota la part tècnica, als treballadors i les treballadores 
de la Diputació perquè, també, han format un equip indispensable per a aquells que 
podem prendre decisions, en un moment donat, en un òrgan col·legiat, i ens 
acompanyen perquè tot allò que es decideix es pugui anar implementant. És 
imprescindible treballar en equip, i més ara. No s’entén d’una altra manera en les 
organitzacions modernes.  
 
L’agraïment, personal, als meus companys de Grup. Ara sí que parlo no com a 
portaveu. El reconeixement als que m’han acompanyat, des del vicepresident quart de 
la Diputació, el president del meu Grup, la resta de companyes i companys, no puc 
esmentar-los a tots, dels quals he après molt, sincerament, i és, per tant, una de les 
coses que m’emporto d’aquí en aquest moment. I espero, encara, créixer molt més 
com a persona i com a càrrec electe. 
 
Per últim, el nostre reconeixement i la nostra admiració al vicepresident Fogué, qui va 
ser president, també, i al president, sabent que són moltes les renúncies personals, 
familiars i de tota mena que fan per poder dedicar-se en cos i ànima a aquesta 
institució, que sabem que la porteu al cor. I no sabré, per tant, expressar amb paraules 
què sentim i pensem però, en qualsevol cas, ho intento i, això, el nostre agraïment i el 
nostre reconeixement, vicepresident, president. Moltíssimes gràcies a tothom. 
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, qui diu: Com a portaveu del Grup de CiU, que ha tingut l’honor de governar 
durant aquests quatre anys sota la magnífica presidència de Salvador Esteve, en una 
diada com la d’avui parlo sobre com ha estat de fàcil treballar a la Diputació de 
Barcelona amb els dos governs que hi ha hagut durant aquests quatre anys i treballar 
amb els diputats i les diputades, tant del Govern com de l’oposició. Perquè ha estat  
fàcil per moltes raons: perquè s’ha demostrat en aquest mandat, i jo crec que en 
general a la Diputació, que les formes i la manera de treballar són molt importants, que 
és possible parlar de tot sense perdre les formes, que això ha estat, i és, un exemple 
d’aquest mandat, que he viscut en persona, però jo crec que és propi de la casa. Les 
institucions hem d’entendre que les ideologies podran ser variades, però que totes es 
poden dur a terme dialogant dia a dia. Crec i entenc que, en nom del Grup de CiU, ha 
estat d’aquesta manera. Ho hem demostrat en el Plenari i a la Junta de portaveus, a la 
qual es feia referència abans, senzillament perquè ens hem posat a treballar i no a 
discutir o, en tot cas, no a discutir qüestions innecessàries, sinó discutir tot allò que era 
important per a la Diputació, els municipis i, per tant, per als ciutadans que 
representem. I ha esta fàcil, també, perquè els treballadors de la casa han estat gent 
preparada i, per descomptat, gent disposada a treballar amb el Govern de la Diputació 
per fer que els municipis vagin cada dia una mica millor, a treballar perquè sigui 
possible que les propostes de govern siguin dutes a terme. I, justament en aquest 
mandat, quan CiU arribava al Govern per primer cop, cal agrair especialment la 
disponibilitat dels treballadors per tal que els canvis d’idees siguin plasmats en l’acció 
de govern, cosa que no fan tan sols el president i els diputats delegats sinó també els 
treballadors i les treballadores de la casa. 
 
Evidentment, donar les gràcies als companys del Grup de CiU, que han acceptat 
sempre allò que aquest portaveu els proposava, sense posar impediments. Entenc, 
avui que és el dia on ens acomiadem d’aquest mandat, que moltes vegades he estat 
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més tranquil del que esperaven els meus companys i que les meves intervencions en 
aquesta sala han esta sempre encaminades a estendre la mà a l’oposició i a intentar 
resoldre els problemes, cosa que ha fet que aquestes formes hagin estat molt suaus. 
Ho he fet amb aquesta voluntat i, també, amb l’encàrrec del president. 
 
Gràcies a tota la Mesa, al president i als vicepresidents, que han fet, també, que 
aquesta casa funcionés i que aquest Plenari fos fàcil i portés a terme cadascuna de les 
propostes que s’hi han fet. Gràcies, en definitiva, a tothom i als que s’acomiaden, tant 
de CiU com dels altres grups, desitjar-los molta sort en el futur, en els diferents llocs 
que poden desenvolupar o en la jubilació, que crec que algú hi treballarà perquè crec 
que també és una manera de treballar i això es demostra dia a dia. 
 
En definitiva, durant aquests quatre anys la casa ha servit per donar serveis. D’això es 
tractava. I cadascun de nosaltres encarna una feina que podrà explicar als ciutadans 
per poder passar comptes d’aquesta feina tan ben feta que tan beneficia els ciutadans 
i les ciutadanes. Gràcies de nou a tots i a totes i, especialment, al nostre estimat 
president. Gràcies. 
 
A continuació intervé el Vicepresident quart en funcions, Sr. Fogué, qui diu: 
Benvolgut president, companys i companyes, diputats i diputades. És veritat. És un 
moment d’aquells en què un té aquesta forma d’actuar, que sembla que els sentiments 
no l’afecten massa, però us puc assegurar que, en aquests moments, tinc una certa 
sensació de molta felicitat i d’una certa tristor, al mateix temps. Però, vull aprofitar 
l’oportunitat que em dóna el president per poder expressar algunes idees que són més 
aviat personals, perquè les que són del Grup ja les ha expressat la nostra portaveu, i 
dir que no diré coses que no s’hagin dit ja, però són les meves reflexions.  

 
Mireu, diuen que a una persona se la coneix quan es pot valorar com és amb una 
certa objectivitat i, a partir d’aquí, pots arribar a estimar-la. O sigui, hi ha una 
seqüència lògica: coneixement, valoració positiva o negativa i estimació. Doncs bé, 
crec que passa el mateix amb les institucions. No les pots valorar si no les coneixes i, 
si les valores, ho pots fer d’una forma on pots caure en l’error i, per tant, pots no arribar 
a estimar-les i donar-les el reconeixement que es mereixen. En el meu cas, us puc dir 
que m’ha passat quelcom semblant amb la Diputació de Barcelona al llarg d’uns 
quants anys en què he tingut la satisfacció de ser diputat provincial. A partir del 
coneixement de la Diputació de Barcelona, des del meu treball polític en diferents 
àrees -Medi Ambient, Cultura, Govern Local i Presidència- com ja sabeu, i com a 
vicepresident en aquest últim mandat, des de l’oposició, tot aquest bagatge m’ha 
permès conèixer què s’hi fa, com es fa, qui ho fa i per què es fa el seguit de coses que 
fa la Diputació de Barcelona. I, a més, m’ha permès conèixer i valorar els seus 
resultats. I, per tant, allò que és fonamental és que he après, al llarg dels anys, a 
estimar aquesta institució i estimar-la per l’imprescindible i necessària que és per tal de 
garantir, als 311 municipis de la província de Barcelona, el suport i la cooperació 
suficients perquè cada dia, en obrir-se les portes de la Diputació de Barcelona, es 
puguin també obrir, en millors condicions, les portes i les finestres dels municipis que 
formen la província.  
 
Sens dubte, tot allò que he viscut i us estic explicant no s’hauria aconseguit sense, 
com ja s’ha insistit molt, la professionalitat del conjunt dels treballadors i treballadores 
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de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms. És cert. Ells i elles 
són, pel seus coneixements i la seva vocació al servei dels governs locals, qui han 
permès que, durant molts anys, la Diputació de Barcelona hagi estat la institució de 
referència per al conjunt de municipis, per a la resta de diputacions catalanes i, fins i 
tot, per a la resta de diputacions del conjunt de l’Estat. Ells i elles, alguns hi són 
presents en aquesta sala, són el millor patrimoni que té la Diputació de Barcelona. 
Però queda molta feina per fer, és evident. La Diputació ha de continuar estant al 
capdavant en la defensa dels interessos dels ajuntaments, que és el mateix que estar 
al capdavant de la defensa dels interessos dels veïns i veïnes dels pobles i les ciutats, 
tot i el deficient i incomplet marc legislatiu, des del meu punt de vista, que regula els 
governs locals i les diputacions-vegueries com a governs locals intermedis. Aquesta 
situació no ha millorat sinó que, des del meu punt de vista, ha anat empitjorant. Però 
bé, continuo insistint, com crec que fa la majoria dels que estem aquí, en que el 
respecte a l’autonomia local, la defensa del principi de subsidiarietat i el finançament 
suficient per garantir les competències reals dels ajuntaments encara són assignatures 
pendents. No podem seguir així, fa molts anys que hi estem, però així seguim. I les 
diputacions, o les vegueries, tenen i tindran raó de ser sempre que actuïn com a 
governs locals intermedis, que no vol dir intermediaris. L’intermediari seria aquell que, 
rebent uns recursos provinents majoritàriament de l’Estat, únicament i exclusivament 
els distribuís entre els ajuntaments i un govern local intermedi, com és la Diputació de 
Barcelona, és aquell que rep uns recursos econòmics i, gràcies al treball polític i 
professional del conjunt de treballadors públics, en transforma i multiplica el valor 
retornant-los als ajuntaments, majoritàriament en forma de serveis, mitjançant el 
sistema de Xarxa. Al mateix temps, les diputacions tenen raó de ser en la línia de 
continuar amb la col·laboració i cooperació amb la resta d’institucions públiques. 
 
Per acabar, millor dit per anar acabant -perdoni, president, que ocupi més temps del 
previst, però és el que he acumulat en aquests anys- voldria expressar públicament la 
meva satisfacció, el meu agraïment i el meu sentit de la responsabilitat que he viscut 
tots aquests anys com a membre d’aquesta corporació, per la qual cosa haig de donar 
les gràcies a molts, a tots aquells que han fet possible que jo hagi pogut recórrer 
aquest camí. En primer lloc, ha de ser al PSC i a l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, per haver permès que hagi estat diputat provincial. També haig d’agrair als 
companys del Grup Socialista el respecte i el suport que hi he rebut en tot moment; 
evidentment també pel treball compartit amb el diputat Mayoral, amb la  portaveu, Pilar 
Díaz,  i amb tots vosaltres. Vull agrair, també, als treballadors de la Diputació, el suport 
que sempre he tingut i, especialment, a aquells que han estat els col·laboradors més 
propers, ja sabeu: ordenances, conductors, secretàries, tècnics, directius... I, com no, 
donar les gràcies al conjunt de tots els diputats i totes les diputades, als actuals i als 
que he anat coneixent al llarg dels anys, perquè és veritat que, en aquesta casa, el seu 
bioclima particular permet fer política municipal i discrepar sense perdre el respecte a 
les persones ni a les institucions.  
 
Bé, no podria acabar si no digués que vull destacar, especialment, l’agraïment al 
president Salvador Esteve. I destacar el respecte institucional que tots dos ens hem 
tingut, que hauria de ser el més habitual, però crec que tots entendreu que, després de 
trenta anys de govern, un canvi de govern no acostuma a anar acompanyat del fet que 
el “cap” de l’oposició i el president del nou Govern arribin a un nivell d’entesa molt alt 
en el tema personal i, en el tema polític, bastant eficient. I vull destacar, per això, 
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aquesta amb el Salvador, i la vull fer extensiva a la resta de vicepresidents i 
vicepresidentes, amb qui sempre m’he sentit un més i no tan sols un membre de 
l’oposició. També voldria que aquestes paraules servissin per a tots els que 
continuareu, ja les esteu escoltant, però també per a aquells que el dia 15 de juliol 
prendran possessió de l’acta de diputat o diputada d’aquesta corporació, perquè 
segueixin aquesta màxima: que no vinguin amb judicis a priori; que primer coneguin, 
després valorin i acabin decidint si estimen o no la Diputació, però que ho facin perquè 
crec que és fonamental i crec que, de ben segur, si ho fan, voldran arribar a una 
conclusió equivalent a la que, des de Prat de la Riba, com a iniciador d’un moviment 
innovador en les polítiques de cooperació institucional, i tenint com a continuadors els 
presidents de la Diputació de Barcelona de l’etapa democràtica, Tarradellas, Martí i 
Jusmet, Dalmau, Royes, Montilla, Corbacho, Salvador Esteve i jo mateix, hem tingut: 
la necessitat de disposar d’un govern local intermedi, amb el nom que sigui, fort i no 
subjecte a altres raons que no siguin la defensa dels interessos dels ajuntaments. I 
això, crec i acabo dient, és imprescindible en l’arquitectura institucional d’un país 
modern, democràtic, eficient i descentralitzat. Moltíssimes gràcies a tots.   
 
Tot seguit intervé el President en funcions, Sr. Esteve, qui diu: Permetin-me, unes 
paraules per acabar aquest Plenari. 
 
Ja en el discurs d’investidura, ara fa quatre anys, vaig fer una clara referència a quin 
era el principal dels nostres objectius al front del Govern de la Diputació de Barcelona: 
prioritzar els recursos destinats als ajuntaments com a institucions bàsiques del 
sistema democràtic i territorial.  

 
I així ho hem fet, convençuts que la nostra principal missió és servir els ciutadans a 
través dels ajuntaments. Ho hem fet en concertació amb els equips de govern i 
escoltant, sempre, els alcaldes i les alcaldesses, perquè són qui estan més a prop dels 
ciutadans i coneixen millor llurs necessitats, projectes i anhels. Em complau 
especialment la posada en marxa, l’any passat, de la línia de suport als petits 
municipis, un programa adreçat als 94 ajuntaments de menys de mil habitants que hi 
ha a la demarcació de Barcelona. A més del programa Xarxa d’inversions i del Catàleg 
de serveis, hem posat l’accent,  perquè calia fer-ho, en les necessitats de caràcter 
social, amb un seguit de plans extraordinaris que ens han permès posar a disposició 
dels pobles i les ciutats de la demarcació més de mil milions d’euros. Hem continuat 
donant suport a la cultura i a l’esport, directament i a través del ric entramat d’entitats 
de la nostra societat. Ens hem mantingut com els màxims valedors de les diverses 
institucions a les quals, històricament, la Diputació de Barcelona ha prestat el seu 
suport.  
 
Resumint, cohesió social i equilibri territorial, cultura i identitat local, reactivació 
econòmica, qualitat de vida i benestar per a tothom. Hem donat suport als mitjans 
audiovisuals locals com a elements indispensables per als nostres pobles i les nostres 
ciutats. Hem actuat coordinadament amb les altres diputacions catalanes i amb la 
Generalitat de Catalunya. Tota aquesta acció de govern ha esta portada a terme amb 
molta prudència i molt seny, perquè hem fet això mantenint la situació econòmica i 
financera de la Diputació en uns paràmetres difícilment comparables amb cap altra 
administració pública de Catalunya i Espanya. Vegin, si no, alguns indicadors: un 
endeutament que no arriba al 14%, un promig de pagament als proveïdors de 25 dies i 
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una existència en caixa i en bancs de 375.000.000 euros, que ens permet veure amb 
optimisme el futur i fer front a les necessitats que tinguem, segons dades que m’han 
passat els serveis de la casa aquesta mateixa setmana; millorant la situació de la 
legislatura passada, ja molt bona de per si.  
 
No vull pas estendre’m més ja que, en la conferència de final del mandat que vaig fer 
recentment, ja vaig enumerar a bastament les tasques realitzades.  
 
Passo, doncs, al capítol d’agraïments. Moltes gràcies al personal de la casa i dels 
organismes autònoms i d’altres entitats participades per la Diputació. Aquesta casa és 
molt complexa i, sense el treball i la professionalitat de tots plegats, no hauria estat pas 
possible. Gràcies a tots els diputats i totes les diputades que m’han acompanyat en el 
Govern. Sense elles i ells la tasca hauria estat impossible. Treballar en equip ha estat 
un veritable plaer. Gràcies a les diputades i als diputats de tots els grups, amb qui 
sempre he mantingut un alt grau de diàleg i de consens, especialment amb el Grup 
Socialista i el vicepresident Fogué, amb els quals he treballat tots els programes 
extraordinaris, i també al Grup d’ERC-AM; consens que ens ha permès aplicar els 
pressupostos dels quatre anys de legislatura sense cap vot en contra. També agrair al 
Grup del PP, amb el qual vam compartir un temps de govern, i també, per descomptat, 
al Grup d’ICV, amb el qual, com diríem, hem discrepat sempre lleialment. 
 
Per acabar, gràcies a la meva dona, la Mercè, qui no tan sols m’ha acompanyat 
sempre sinó que m’ha empès a complir la meva tasca. Ha estat un veritable honor, 
plaer i satisfacció acabar la meva vida política al servei del municipalisme, després de 
trenta-sis anys, amb el colofó de la presidència de la Diputació de Barcelona. Els dono 
les gràcies a tots plegats i me’n vaig, com diu el poeta, joiós i content perquè vosaltres 
anireu més lluny que jo. Per acabar, dir-los que, al servei del meu poble i del meu país, 
no em jubilaré mai. Moltes gràcies.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President en funcions, aixeca la 
sessió essent les 13 hores. 
  
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El President en funcions,     La Secretària General 
 


