
A LA FISCALIA EN CAP DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

L’Excm. Sr.  ALFONS LÓPEZ I TENA, major d’edat,  amb Document 
d’Identitat número  xxxxxxxxxx,  l’I.  Sr. URIEL BERTRAN I AURRÉ, 
major  d’edat,  amb  Document  d’Identitat  núm.  xxxxxxxxx i  l’  I.  Sr. 
ANTONI  STRUBELL  I  TRUETA,  major  d’edat,  amb  Document 
d’Identitat núm. xxxxxxxxxx, tots tres Diputats del Parlament de Catalunya 
integrants del Subgrup parlamentari  SOLIDARITAT CATALANA PER 
LA  INDEPENDÈNCIA,  amb  domicili  a  efectes  de  notificacions  al 
Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella, s/n 08003 Barcelona, en el 
seu nom propi i com a representants electes de SI, davant la Fiscalia en Cap 
del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  compareixen  i 
MANIFESTEN

Que  mitjançant  aquest  escrit  FORMULEN  DENÚNCIA contra  els 
senyors  MANUEL ROYES  I  VILA,  CELESTINO  CORBACHO  I 
CHAVES,   ANTONI  FOGUÉ  I  MOYA  i  JOSÉ  MONTILLA  I 
AGUILERA  i  contra  totes  aquelles  persones  que  al  llarg  de  la 
investigació puguin aparèixer com a responsables directes o indirectes 
en qualitat d’autors, inductors, cooperadors, encobridors o altres, dels fets 
comesos per aquests en tant que presidents de la Diputació de Barcelona a 
partir  de  l’any  2000,  en  concret,  per  establir  i  mantenir,  a  través  de 
l’aprovació dels Decrets de Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 28 de juny de 2000, 20 d’abril de 2004 i 14 de febrer de 2008, una 
sèrie de complements retributius il·legals a favor d’un nombre indeterminat 
de persones, personal funcionari i laboral de la Diputació i dels organismes 
que hi depenen, i per designar els beneficiaris dels complements retributius 
mitjançant els corresponents Decrets de Presidència, segons s’exposarà i 
d’acord amb els següents

FETS

PRIMER.-  El Sr. Manuel Royes i Vila, en la seua condició de President 
de la Diputació de Barcelona, aprovà, amb data 28 de juny de 2000, un 
Decret  de  presidència  de  la  Diputació  de  Barcelona  mitjançant  el  qual 
establí a favor del personal funcionari i laboral que fos remogut o cessat del 
seu lloc de treball  com a conseqüència de canvis organitzatius (tant  fos 



personal  al  servei  de  la  corporació,  dels  organismes  autònoms  que  hi 
depenen com dels ens consorciats sotmesos als mateixos instruments de 
negociació  col·lectiva),  el  dret  a  percebre  un  complement  retributiu  no 
previst  en  la  llei.  S’acompanya  el  dit  Decret  com  a  DOCUMENT 
NÚMERO U.

Aquest Decret, reconeix, a la seua primera consideració que s’estableix “a 
banda  dels  conceptes  legalment  previstos  per  als  casos  de  remoció  o  
cessament”,  que té caràcter  de “personal,  transitori  i  absorbible” i  que 
s’aplicarà “amb independència de quin hagués estat el sistema d’accés al  
lloc  de  treball  que  es  modifiqui  o  se  suprimeixi,  així  com  dels  
procediments  de  reassignació  que  es  puguin  adoptar  en  aquestes  
circumstàncies”; 

Així, al primer apartat de la resolució pròpiament dita s’estableix que el 
personal  remogut  o  cessat  tindrà  dret  a  la  percepció  d’aquest  nou 
complement personal “una vegada aplicats,  si  escau, els conceptes que  
per a aquests supòsits i com a garantia de mínims contempla la legislació  
vigent”, afirmació que evidencia diversos aspectes importants, el primer, la 
plena consciència i el coneixement amb què s’actuava en saber que, d’una 
part,  les  retribucions  dels  funcionaris  estan  sotmeses  a  reserva de  llei  i 
d’altra,  que hi  havia  una  previsió  específica de  complements retributius 
legalment establerts per als supòsits de cessament o remoció, considerada 
pels autors “de mínims”, la qual s’estava superant discreccionalment amb 
la disposició que en aquell moment s’aprovava. 

Pel que fa a la quantia, el dit complement es concretava respecte cadascun 
dels  afectats  a  “la  diferència  entre  les  retribucions  totals  brutes  que  
percebia  i  les  noves  retribucions  assignades,  computant-se  a  aquests  
efectes tots els conceptes” i s’abonaria mitjançant “catorze mensualitats”. 
Aquest  complement  s’havia  d’absorbir  en  un  període  màxim de  quatre 
anys, minvant un 25% cada anualitat.

El  Sr.  Celestino  Corbacho  i  Chaves,  actuant  com  a  President  de  la 
Diputació de Barcelona, aprovà, amb data 20 d’abril de 2004 un Decret de 
presidència  de la Diputació mitjançant  el  qual,  tot  i  deixar  sense efecte 
l’anterior  ja  referit,  mantenia  els  complements  retributius  a  favor  dels 
funcionaris  i  personal  laboral  de  la  Diputació,  dels  seus  organismes 
dependents  i  dels  consorciats  amb  el  mateix  conveni  col·lectiu  que 
haguessin  estat  remoguts  o  cessats,  si  bé  s’establí  una  sèrie  de 
condicionants  diferents.  S’acompanya  el  Decret  esmentat  com  a 
DOCUMENT NÚMERO DOS.



En efecte, el propi text de 2004, vigent fins ara, revela que la modificació 
es realitza en haver estudiat el que la legislació disposava sobre la remoció 
dels funcionaris,  “concretament el capítol cinquè del Decret Legislatiu  
1/1997, de 31 d’octubre,  pel  qual s’aprova el  Text Refós sobre funció  
pública a Catalunya” .  En aquest sentit hem de destacar que l’article 77 
d’aquest  Decret  Legislatiu  1/1997  ja  determina  quines  han  de  ser  les 
retribucions  dels  funcionaris  remoguts  o  cessats,  per  la  qual  cosa, 
novament, s’ignora la legislació aplicable en la matèria i conscientment es 
crea un nou complement no previst legalment. 

En aquesta ocasió, però, canvien alguns condicionants respecte el primer 
decret: així, s’estableix que el complement es deixarà de percebre en cas 
que  la  remoció  o  el  cessament  hagin  estat  conseqüència  d’expedient 
disciplinari,  voluntat  del  treballador  o  rendiment  insuficient;  que 
s’absorbirà en un període de 10 anys; que es perdrà per l’accés a un altre 
lloc de treball amb millor retribució ... En definitiva, uns petits canvis que 
impliquen  el  manteniment  d’aquestes  retribucions  si  bé,  d’una  part 
s’ajusten  una  mica  els  paràmetres  anteriors,  restringint-los,  però  d’altra, 
s’allarga el termini de pagament fins un màxim de deu anys.

Finalment,  el  Sr.  Antoni  Fogué  i  Moya,  revisà  novament  aquestes 
previsions i modificà lleument les condicions i requisits de percepció de les 
retribucions a què ens referim mitjançant l’aprovació d’un nou Decret, amb 
data 14 d’abril de 2008, modificació que només afectava a l’apartat cinquè 
del Decret de 20 d’abril de 2004. Adjuntem el Decret com a DOCUMENT 
NÚMERO TRES.

SEGON.- L’actual presidència de l’administració afectada, la Diputació de 
Barcelona,  amb la  composició  sorgida  després de les  darreres eleccions 
municipals de maig de 2011, en conèixer l’existència i vigència d’aquests 
decrets i correlativament, d’aquestes percepcions retributives no previstes 
legalment, ha incoat un procediment de revisió d’ofici per tal d’anul·lar-los. 

La  Diputació  ha  considerat  que  en  aquests  decrets,  com s’exposa  a  la 
resolució  motivada  que  tot  seguit  acompanyarem,  concorren  causes  que 
determinen la seua nul·litat radical, és a dir, s’han elaborat prescindint del 
procediment establert a l’efecte, s’han dictat per òrgan incompetent i a més, 
són contraris a l’ordenament jurídic. 

En aquest  punt val  a dir que el procediment de revisió d’ofici  que s’ha 
iniciat és l’escaient d’acord amb la legalitat administrativa per tal d’anul·lar 
els  actes  administratius  sobre  els  quals  pesa  alguna  causa  de  nul·litat 



radical  quan  aquests  han  produït  efectes  sobre  tercers  i  és  obligatòria 
l’audiència dels interessats. 

Cal destacar a més que la Diputació de Barcelona, atès el perjudici que es 
podia estar produint a l’erari públic, i coneixent la possible llarga durada 
del procediment de revisió d’ofici, ja en juliol de 2011 va acordar, com a 
mesura  cautelar,  la  suspensió  de  l’executivitat  dels  decrets  impugnats, 
suspensió  que  ha  estat  prorrogada  a  l’expedient  de  revisió  incoat  al 
setembre.

Per  acreditar  els  anteriors  extrems  acompanyem  com  a  DOCUMENT 
NÚMERO QUATRE  l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 
8 de setembre de 2011 pel qual s’acorda incoar expedient de revisió d’ofici 
dels decrets de 20 d’abril de 2004 i 14 de febrer de 2008, per concórrer en 
ells  les  causes  de  nul·litat  radical  d’haver  estat  adoptats  per  òrgan 
manifestament  incompetent  i  per  reconèixer  percepcions  retributives  no 
prevists en cap norma jurídica vulnerant el principi de reserva de llei. 

En aquesta resolució es ratifica com hem dit la suspensió acordada en juliol 
i es pren també l’acord de sol·licitar a la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya un informe previ, preceptiu i vinculant. 

Però sense perjudici  d’aquest  informe que  en el  seu  dia  s’emetrà,  ja  la 
pròpia  resolució  d’incoació  de  l’expedient  de  revisió  és  un  acte 
administratiu  motivat  jurídicament  i  conté  un  extens  i  complet  informe 
jurídic emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona de 6 de 
setembre  de  2011  en  el  qual  es  fixen  les  conclusions  que  tot  seguit 
reproduïm literalment: 



TERCER.-   Com és sabut i així consta a l’informe jurídic anteriorment 
esmentat,  les  retribucions  dels  funcionaris  no  són  una  matèria  de  lliure 
disposició  sinó  que  en  la  seua  regulació  regeix  el  principi  de  reserva 
absoluta de llei, de tal manera que totes les percepcions retributives que 
puguin cobrar els funcionaris i personal laboral han de correspondre’s amb 
conceptes  prèviament  previstos  per  la  llei.  Així  ho  estableixen  la  Llei 
7/1985, de Bases de Règim Local i la Llei 7/2007, de 12 d’abril per la que 
s’aprova  l’Estatut  bàsic  de  l’empleat  públic  a  nivell  estatal  i  a  nivell 
autonòmic el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal de Règim Local de Catalunya i el Decret 
Legislatiu 1/1997 pel qual s’aprova el Text Refós de la Funció Pública de 
Catalunya.

Però  més  enllà  de  la  legalitat  administrativa,  clarament  vulnerada  en 
aquests decrets per obviar aquesta reserva de llei, i “inventar”, sense tenir 
competències  ni  habilitació  legal  per  a  fer-ho,  un  concepte  retributiu 
“personal”,  tal  i  com  afirma  l’informe  jurídic  de  la  Secretaria  de  la 
Diputació de 6 de setembre de 2011, abans esmentat, i sostenim nosaltres, 
crida l’atenció especialment el fet que les retribucions han estat aprovades 
sense  informes  jurídics  (com s’explicita  en  el  DOCUMENT NÚMERO 
CINC que més endavant s’explicarà) i sense discussió plenària, atès que 
han estat dictades per la presidència i ni tan sols han estat discutides al ple 
de la corporació. 

Aquest funcionament evidencia un absolut menyspreu a la legalitat i una 
voluntat  d’ocultació  flagrants:  els  preceptius  informes  jurídics  que 
garanteixen l’oportunitat  i  la  legalitat  de  tota  resolució  normativa  s’han 
omès i la possibilitat de debat i coneixement públic s’ha obviat. 

Estem doncs davant de resolucions de la presidència de la Diputació que, 
de forma arbitrària i injustificada estableixen pagaments de fons públics a 
favor  de  funcionaris  i  personal  laboral  per  conceptes  que  no  estan 
legalment prevists i amb una durada màxima de deu anys, amb el correlatiu 
enriquiment injust dels beneficiaris i per tant amb la concurrència d’evident 
ànim de lucre, com a mínim, de tercers.

Aquests trets posen de manifest  a més d’una clara vulneració de la 
normativa  administrativa,  la  possible  concurrència  d’un  delicte  de 
prevaricació  de l’article 404 CP i/o de malversació de cabals públics 
dels articles 432 i següents del Codi Penal, raó per la qual considerem 
necessària  una  investigació  plena  per  tal  d’esclarir  els  fets  i  les 
responsabilitats penals que podrien derivar-se d’aquestes actuacions. 



QUART.-  A més a més, encara que als decrets esmentats s’exposen els 
termes i condicions del cobrament d’aquestes retribucions, la previsió en 
ells continguda és abstracta i indeterminada, raó per la qual, no és possible 
calcular  en  concret,  de  la  seua  lectura,  el  complement  percebut  per 
cadascun  dels  beneficiaris  i  molt  menys  el  perjudici  total  causat  a 
l’administració. 

L’aplicació d’aquestes percepcions retributives a les persones en concret es 
feia, previ el seu càlcul, en una mena de liquidació aprovada mitjançant 
decrets nominatius o unipersonals en els que cas a cas i persona a persona 
es  fixava  la  retribució  a  percebre  i  la  resta  de  condicions  segons  les 
circumstàncies concorrents.

Per aquest motiu, i fent ús del dret que com a Diputats del Parlament de 
Catalunya  tenen  a  accedir  a  totes  les  dades  i  la  informació  de  les 
institucions  públiques  que  determina  l’article  6è  del  Reglament  del 
Parlament de Catalunya,  els denunciants han demanat a la Diputació de 
Barcelona, entre altres documents relatius a aquest afer, còpia dels decrets 
nominatius, la relació de persones beneficiades i el detall de les quanties 
percebudes per tal de quantificar els imports indegudament abonats i els 
seus beneficiaris.

Doncs  bé,  aquesta  corporació,  emparant-se  en  l’absència  de conveni  de 
col·laboració entre el Parlament i la Diputació i en la protecció de dades de 
caràcter personal, no ha facilitat la informació sol·licitada pels denunciants. 
La Diputació ha lliurat als parlamentaris només la informació que consta 
als registres públics i a la qual tenen dret d’accedir-hi tots els ciutadans 
d’acord amb les normes administratives comunes.

Acompanyem  com  a  DOCUMENT  NÚMERO  CINC  el  Decret  de 
Presidència de la Diputació de Barcelona segons el qual s’acorda no lliurar 
part  de  la  documentació  sol·licitada  als  peticionaris  on  s’expressen 
extensament les raons d’aquesta negativa i on consta, com ja hem avançat, 
que els decrets impugnats es van aprovar sense expedient ni informe previs.

Davant  d’aquesta  negativa  d’entrega  de  documentació  per  part  de  la 
Diputació  de  Barcelona,  els  denunciants  van  presentar-hi  un  recurs  de 
reposició,  i  pel  que  fa  a  la  documentació  sol·licitada  els  denunciants 
sol·licitaven, en cas que no es poguessin facilitar les dades de les persones 
que haurien rebut aquets complements emparant-se en la Llei de protecció 
de  Dades,  sí  que  facilitessin  les  dades  globals  d’aquestes:  conèixer  el 
nombre de persones beneficiades,  l’import que en total ha rebut cadascuna 



d’aquestes  persones  funcionàries,  així  com també  la  quantia  econòmica 
total que han suposat aquests complements per la Diputació de Barcelona. 
En  resposta  a  aquesta  nova  sol·licitud  la  Diputació  mitjançant  un  nou 
Decret de Presidència (DOCUMENT NÚMERO SIS), desestima el recurs 
de  reposició  presentat  però  no  resol  sobre  la  documentació  sol·licitada, 
incomplint  així  l’article  42  de  la  Llei  30/1992,  de  26 de  novembre,  de 
règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment 
administratiu comú. D’altra banda en el DOCUMENT SIS la Diputació 
reconeix que el Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona de 20 
d’abril de l’any 2004 (DOCUMENT NÚMERO DOS), que apareixia signat 
però on no hi apareixia el nom de la persona que signava, fou signat pel 
senyor Celestino Corbacho en funcions de President accidental.

Així les coses, no poden els denunciants quantificar en aquesta denúncia 
els imports percebuts ni conèixer el nombre i la identitat dels beneficiaris 
d’aquests pagaments ni qui va ser el President de la Diputació que va dictar 
cada Decret designant cada beneficiari i l’import del seu sobresou, la qual 
cosa  evidencia  l’opacitat  de  la  institució  denunciada  i  fa  encara  més 
necessària la investigació d’aquests fets per part de la Fiscalia en tractar-se 
de  retribucions  irregulars  realitzades  amb  càrrec  als  cabals  públics  la 
quantia  i  beneficiaris  de  les  quals  s’oculta  als  representants  electes  del 
poble de Catalunya. 

CINQUÈ.- En els documents esmentats anteriorment hi figuren Decrets de 
Presidència  signats  pels  senyors  Manuel  Royes  i  Vila,  Celestino 
Corbacho i Chaves i Antoni Fogué i Moya, que estableixen el sistema de 
pagament  de  sobresous.  Val  a  dir  però  que  d’aquests  Decrets  se’n 
desprenien  posteriorment  els  decrets  d’atorgament  unipersonal  dels 
complements salarials esmentats. Malgrat que no hem tingut accés a tots 
aquests  decrets  per  la  negativa de la Diputació,  no es pot  excloure que 
concrets decrets d’atorgament fossin dictats durant el mandat presidencial 
del  MH  José  Montilla  i  Aguilera,  raó  per  la  qual  se  l’inclou  com a 
denunciat.

Per tot l’exposat,



SOL·LICITEM  A  LA  FISCALIA  EN  CAP  DEL  TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA  que,  en rebent aquesta 
denúncia i els documents que s’hi adjunten, l’admeta i, d’acord amb el seu 
contingut, investigui els fets,  citi els denunciats a declarar, i una vegada 
constatada indiciàriament la presumpta comissió dels delictes denunciats, 
traslladi  la  denúncia  als  Jutjats  que  correspongui  per  a  la  incoació  del 
corresponent procediment penal i la depuració de les responsabilitats penals 
i civils que corresponguen a les persones implicades.

Barcelona, 16 de gener de 2012

ALFONS LÓPEZ I TENA                         URIEL BERTRAN I AURRÉ

ANTONI STRUBELL I TRUETA


