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NÚM.: 110 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària 
DATA: 17 d'abril de 2018 
HORA: 12:00 
DOCUMENT: ACTA 
 
Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, de la ciutat de 
Girona 
 
ASSISTENTS: 
President  Pere Vila i Fulcarà 
Vicepresidents  Miquel Noguer i Planas 
 Josep Fermí Santamaria i Molero 
 Albert Piñeira i Brosel 
Diputats/diputades Carlos Álvarez i González 
 Jordi Camps i Vicente 
 Josep Ma Corominas i Barnadas 
 Lluís Costabella i Portella 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Josep Antoni Frias i Molina 
 Albert Gómez i Casas 
 Maria Àngels Planas i Crous 
 Carles Salgas i Padrosa 
 Josep Ma Bagot i Belfort  
 Josep Companys i Güell  
 Joan Estarriola i Vilardell  
 Joan Fàbrega i Solé 
 Joan Martí i Bonmatí  
 Pau Presas i Bertran 
 Josep Ma Rufí i Pagès 
 Consol Cantenys i Arbolí 
 Juli Fernández i Iruela 
 Victor Puga i López 
 Lluc Salellas i Vilar 
 Gisela Saladich i Parés 
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora Núria Josa i Arbonés 
Diputats/des que excusen: Marta Felip i Torres 
 Lluís Sais i Puigdemont 
ORDRE DEL DIA 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 

anterior, que va tenir lloc el dia 20 de març de 2018. 
2. Decrets corresponents al mes de març de 2018.  
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin 
4. Informació de la Presidència 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
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5. PLE110/000025/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Contractació (008): Aprovació de la instrucció de la contractació menor del grup 
institucional de la Diputació de Girona. (Exp. 2018/3544) 

6. PLE110/000026/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats 
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. (Exp. 2018/4032) 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
7. PLE110/000007/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa Viària 

(013): Aprovació inicial del projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un 
tram de la carretera GIV-5041, de Molins fins al nou pont de la Muga, entre els 
PK 0+985 i 2+433. (Exp. 2018/2453) 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL 
8. PLE110/000011/2018-DCICL; Dictamen CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Modificació de les bases específiques 
reguladores de subvencions per a actuacions per nevades. (Exp. 2017/1851) 

9. PLE110/000010/2018-DCICL; Dictamen CI Cooperació Local; Habitatge (028): 
Aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions als 
ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials. (Exp. 
2018/2954) 

JUNTA DE PORTAVEUS 
10. PLE110/000008/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups ERC, 

PDeCAT, IdS i CUP, per a l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels 
exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat 
Espanyol. (Exp. 2018/4032) 

11. PLE110/000009/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups CUP, 
PDeCAT, ERC i IdS, en defensa de la llibertat d'expressió i artística, i per la 
llibertat de Pablo Hasél i de Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc. (Exp. 
2018/4032) 

12. MOCIONS D’URGÈNCIA 
12.1 PLE110/000002/2018-PDDSPE; Proposta president. Proposta al Ple de 

l'inici de la contractació de l'expedient de biomassa del FEDER (Exp. 
2017/8656) 

13. PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’ acta de la sessió 

ordinària anterior del dia 20 de març de 2018.  
 

La corporació aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el 
dia 20 de març de 2018, prèviament tramesa als senyors diputats i a les senyores 
diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes de març de 2018.  
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de març de 2018 numerats del núm. 413 
al núm. 673. 
 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i comenta que preguntarà al voltant de tres decrets, 
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que m’agradaria si em poguessin respondre. El primer fa referència a un conjunt de 
decrets, que van del 639 al 644, que són contractes menors del servei d’intermediació 
en l’àmbit de l’habitatge comarcal, que nosaltres entenem que són diners que oferim 
als consells comarcals perquè ells contractin aquest servei d’intermediació, i ens 
agradaria saber quin control fem, ja que nosaltres hi posem, no sabem, si part o tots 
els diners, a l’hora d’establir les persones que s’escullen per fer aquesta 
intermediació, perquè són persones concretes i ens agradaria saber quins criteris, i si 
des de la Diputació seguim i sabem quins criteris s’utilitzen, tenint en compte que 
nosaltres aportem part del finançament d’aquest servei d’intermediació. La segona 
pregunta és al voltant del decret número 494, on es parla que s’ha aprovat 
definitivament un projecte d’obres a la Casa de Cultura, amb un pressupost de 
303.000 euros. La nostra pregunta és: què està passant quan veiem que tot es va 
tirant endavant quan aquest grup, fa dos mesos, li va demanar una reunió en plenari 
al senyor Piñeira, per parlar de com estava el projecte de la Casa de Cultura. Dos 
mesos després, no és que no s’estigui convocant el Patronat, que no es convoca; 
tampoc s’ha fet aquesta reunió. Per tant, el que ens sembla és que veiem, a través 
dels decrets, que es van fent coses sense que el Patronat es reuneixi. En aquest 
sentit, cal recordar que els membres del Patronat som responsables del que està 
passant a la Casa de Cultura i que, amb les seves decisions opaques, el que estan 
fent, és que aquells que som responsables, o una part dels que som responsables, 
haguem de validar de forma silenciosa uns projectes que, a més, no sabem ni quan, 
ni com, ni perquè. Estem totalment en blanc i, per tant, ens agradaria saber a què es 
deu. I, finalment, el Decret número 473 parla d’aprovar la quota de dues anualitats, de 
2016 i 2017, a l’Associació Girona Centre Logístic, per un import de 600 euros. La 
nostra pregunta, o la doble pregunta és: per què de sobte paguem dues anualitats? 
Per què no es va pagar la del 2016? I, exactament, quina activitat té aquesta 
associació de la qual no ens consta, ara mateix, cap web ni cap espai on es pugui 
trobar informació del que fa aquesta associació, a la qual, recordem, acabem de 
destinar o heu aprovat destinar 600 euros pel 2016 i el 2017. 
El president senyor Pere Vila pren la paraula i comenta que, si no hi ha cap més 
pregunta sobre decrets jo li contestaré la darrera, referent al Centre Logístic. Li 
contestarem ben bé quines són les competències que hi ha i què s’hi fa i perquè s’han 
hagut de pagar, evidentment, perquè l’any no es va fer en el seu moment i s’han 
acumulat els dos, entenent que, per aquesta quantitat, podíem assumir-ho, però, en 
tot cas, ja li farem arribar la contesta, perquè han estat dos pagaments de dos anys 
en un any. Sobre el que feia referència al projecte de la Casa de Cultura, contestarà 
el senyor Piñeira. Sobre el tema de l’habitatge comarcal contestarà el senyor Fermí 
Santamaria.  
El vicepresident segon senyor Josep Fermí Santamaria intervé i comenta, bé, com ja 
sabeu, des de la Diputació i, concretament des de l’Àrea d’Habitatge, es va creure 
oportú poder posar a disposició dels ajuntaments aquest servei d’intermediació, 
perquè sabem tots la problemàtica que tenim tots els ajuntaments pel que fa a la 
situació de moltes famílies, i es va creure oportú que la millor manera era fer-ho des 
dels consells comarcals. Es va fer una primera prova amb la comarca de la Selva. Va 
donar molt bon resultat, però el que sí que fem és contactar amb el Col·legi 
d’Advocats, que són ells els que després destinen a la persona que consideren que 
és la més adient i la que està més preparada per fer front a aquests problemes. El 
que volem és que, també des de l’Àrea Tècnica, es va controlant i ens van enviant un 
informe de com va funcionant aquest servei. Si hi ha alguna cosa més que tingui 
dubte, ja ho comprovarem. 
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El vicepresident tercer senyor Albert Piñeira pren la paraula i comenta, senyor 
Salellas, bàsicament, dues qüestions, en relació a la pregunta que vostè em planteja, 
sobre en què consisteix exactament aquest projecte d’obres de 303.000 euros. És un 
projecte que es va encarregar al servei d’arquitectura de la pròpia corporació. S’ha fet 
amb serveis interns de la casa. Bàsicament, el que pretén és actuar en una planta 
que té forma d’ela. Perquè ens entenguem i perquè ens situem; quan entrem a la 
Casa de Cultura, entrant a mà esquerra, on hi ha l’escala aquella, a la primera planta, 
al costat d’una de les entrades que és l’Escola de Música, l’altra, s’actua amb una L, 
on bàsicament es fan tres coses: primera, arreglar els sanitaris; segona, habilitar 
quatre noves aules pel Conservatori, perquè el Conservatori està mancat d’aules en 
condicions per poder ensenyar llenguatge musical i instruments. Per tant, són quatre 
aules noves que posarem a disposició del Conservatori i, concretament, tres aules, 
també, pel Consorci de Normalització Lingüística i la Casa de Cultura, que en aquest 
cas serien aules a compartir entre el Consorci de Normalització Lingüística, que en 
aquests moments ja està fent classes de català per adults a la pròpia Casa de 
Cultura, i com que no les ocupen tot el dia, aquests espais són per compartir amb 
serveis propis de la Casa de Cultura. Per altra banda, a banda de fer l’encàrrec, en el 
seu dia es va fer l’aprovació del projecte i l’exposició del projecte, sense que s’hagin 
presentat al·legacions al respecte. Per tant, el projecte ha estat aprovat 
definitivament. Significa també que es va demanar la llicència d’obra pertinent a 
l’Ajuntament de Girona i, per tant, un cop s’ha disposat de la redacció del projecte, el 
projecte ha estat aprovat de manera definitiva sense que s’hagin presentat 
al·legacions i, a la vegada, també s’ha demanat la corresponent llicència d’obres, ara, 
el que es procedirà és a la licitació d’aquestes obres. Això ens permetrà disposar de 
nous espais, tant pel Conservatori com pel Consorci de Normalització Lingüística i la 
Casa de Cultura. Finalment, tot aquest discurs que jo ara li estic fent aquí en el ple, i 
els altres grups en poden donar fe, els representants dels grups dels altres 
organismes, això m’ho hauran sentit explicar de manera recurrent i de manera 
reiterada en dos àmbits que són els dos àmbits que afecten. Un, el Consell Rector del 
Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona, al qual ho he explicat, i l’altre és el 
Patronat de la Casa de Cultura de Girona. Jo desconec si a alguna de les reunions 
que haguem celebrat vostè no hi ha pogut assistir. 
El diputat senyor Salellas respon que hi ha assistit sempre. 
El vicepresident segon senyor Piñeira comenta que, n’he donat compte tant al 
Patronat de la Casa de Cultura de Girona com al Conservatori de Música Isaac 
Albéniz, i penso que els dos poden donar testimoni si aquest discurs els sona o no els 
sona.  
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta, per aclarir la pregunta 
exactament sobre això, i és que, el que li he preguntat, més enllà d’aquestes obres, és si 
tot el projecte de renovació i canvi de la Casa de Cultura, que entenem que tot va ser en un 
paquet, que no són coses independents. Vostès sempre han plantejat que tenien un 
projecte i que això forma part del projecte. No, un moment, deixi’m acabar, si us plau. No 
del projecte de canvi de renovació, sinó que tenien un projecte, en general, del que s’havia 
de fer a la Casa de Cultura. Aquest era un primer pas, i posteriorment vindria una 
renovació. El que jo li plantejava és que fa dos mesos, i ho he dit aprofitant el Decret, i si 
no, ho especifico millor ara, aprofitant aquest Decret, que fa dos mesos li vaig demanar una 
reunió per saber com estava el futur i quins plantejaments de futur tindríem per la Casa de 
Cultura a nivell d’obres. Aquesta reunió que li vaig demanar fa dos mesos en aquest ple, i 
que vostè es va comprometre a convocar aquell dia, no l’ha convocada, i això és un fet 
objectiu que qualsevol membre del Patronat de la Casa de Cultura pot saber. I, 



 
   
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 

 

5

mentrestant, a la Casa de Cultura, es van prenent decisions i es van executant, i el 
Patronat, que en som responsables, fa mesos que no es reuneix. Per tant, el que li 
reclamava en la meva segona part de la intervenció era sobre aquest punt. 
El vicepresident segon senyor Albert Piñeira pren la paraula i respon que, el mateix que li 
diré ara aquí, li he dit en algunes reunions del Patronat i li he dit al propi plenari de la 
Corporació. Per tant, en aquest sentit, em sap greu ser pesat, però en el seu dia es va fer 
una definició d’usos. Hi ha, per altra banda, un treball que s’està fent, pel que fa al projecte 
global de reforma de la Casa de Cultura, i jo vaig explicar, tant al Conservatori com al 
Patronat de la Casa de Cultura, com en aquest propi plenari, que, amb independència del 
projecte de reforma global, hi havia necessitats imperioses i urgents que s’havien de 
solucionar. No se si ho vaig dir amb aquestes paraules, però, si no, probablement, deurien 
ser molt similars, i que, per tant, eren dues coses independents. Una cosa és un projecte 
global que triga temps i que, per tant, requereix molts esforços i molts diners i un esforç 
pressupostari molt significatiu i temps, i l’altra és que no podem esperar a tenir tot això per 
anar solucionant les necessitats que tenim, que són imperioses, d’aulari per la Casa de 
Cultura, d’aulari pel Conservatori. Per tant, són dues coses independents i penso que això 
ho hem explicat reiterades vegades, tant al Consell Rector del Conservatori com al 
Patronat de la Casa de Cultura, com al propi plenari d’aquesta Corporació. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixi n. 
 
No n’hi ha 
 
4. Informació de la Presidència. 
 
El senyor president facilita als diputats i diputades la informació següent: 
 
Assistència a actes representatius: 

• A Londres, a la presentació de l’oferta cultural de la Costa Brava i el Pirineu de 
Girona, a la Setmana de la Costa Brava.  

• A Figueres, a la inauguració de la 18a edició del Torneig Internacional del MIC 
2018. 

• A Palamós, a les finals de les diferents categories del MIC 2018. 
• A Figueres, a la inauguració dels nous cinemes Las Vegas i projecció de la 

pel·lícula Miss Dalí.  
• A Campllong, a la inauguració de la 36a Fira Comarcal de Primavera. 
• A Manchester, al workshop de presentació de destinació a agents de viatge de 

Jet2 Holidays. 
 

Visites: 
• Al despatx de presidència amb els alcaldes de l’Armentera, Sant Feliu de 

Guíxols, Ribes de Freser, Riudaura, Sant Mori i Sant Feliu de Pallerols 
• A Barcelona, visita conjunta amb els 4 presidents de les Diputacions catalanes 

i els representants de Futbolnet.  
• Entitats i particulars: 4,  entre les que destaquen Associació Sèlvans 

 
Reunions de treball:  

• Juntes de Govern ordinàries. 
• Rodes de premsa: 
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• Presentació del turisme esportiu de la Costa Brava i del Pirineu de Girona, 
del MIC 2018. 

• Presentació de la participació de la Diputació de Girona al futur Museu 
Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. 

• Presentació del conveni del Patronat de Turisme amb Turisme Garrotxa 
per membre del Servei d’Innovació del Producte.  

 
La Diputació de Girona expressa el seu més sentit condol als familiars de les 17 
persones mortes a la Franja de Gaza el passat 30 de març, abans de l’inici de la 
“Marxa del Retorn” 
 
Personal Eventual:  
En compliment del que disposa l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local, s’informa al Ple que el nombre de llocs de 
treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona a 31 de març de 2018 
és de 25 places, de les quals no n’hi ha cap de vacant. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINSTRACIÓ I HISE NDA 
 

5. PLE110/000025/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 
Hisenda ; Contractació (008): Aprovació de la instrucció de la contractació 
menor del grup institucional de la Diputació de Gir ona. (Exp. 2018/3544) 

 
“D’acord amb el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei de contractes del sector públic, regulava principalment la 
tramitació de la contractació menor als articles 111 i 138.1. La naturalesa jurídica 
d’aquesta figura contractual i la seva consegüent aplicació a la Diputació de Girona es 
regula actualment a la Base 29a  de les bases d’execució del Pressupost General per 
a l’any 2018. La base esmentada regula la tramitació de la contractació menor i 
determina que restarà vigent mentre no es disposi d’una normativa interna que la 
reguli. Aquesta regulació es concreta, a més a més, pel decret de la Presidència de la 
Diputació de Girona, núm. 107, de 2 de febrer de 2009, pel qual s’aproven els models 
que s’utilitzaran per la tramitació dels diferents tipus de procediments de contractació 
menor. 
 
La tramitació i gestió de la contractació menor s’ha vist alterada per la diferent 
legislació contractual i sectorial que ha anat introduint més requeriments materials i 
formals. La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, estableix tota una sèrie d’obligacions de transparència i 
publicitat  de l’activitat contractual que afecta específicament a la contractació menor 
de totes les administracions públiques. Finalment La llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, que ha entrat en vigor el 9 de març de 2018, deroga el 
Real decret Legislatiu ja citat i estableix una nova regulació, amb nous llindars 
econòmics i nous requeriments justificatius d’elecció de proveïdor i de la pròpia 
modalitat contractual.  
 
Conjuntament a aquesta canvis normatius, la dinàmica pròpia de cadascun dels 
organismes autònoms, consorcis i altres ens dependents de la Diputació de Girona ha 
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portat a una dispersió de criteris interpretatius i de models administratius atès que 
l’actual regulació no preveia un àmbit subjectiu clar d’inclusió d’aquests ens a la 
normativa dictada. En aquest sentit, l’article 95 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, ja preveu que l’àmbit de la contractació pública sigui 
considerat com un servei comú on es pugui realitzar gestió compartida, essent aquest 
àmbit contractual clau alhora de la seva homogeneïtzació degut al seu ús estès. 
 
És per tot això, que la Diputació de Girona considera necessari dictar aquesta 
instrucció on, sense renunciar a l’agilitat i simplificació administrativa que caracteritza 
aquesta tipologia contractual, s’establiran garanties addicionals de justificació i 
publicitat en la tramitació de contractes menors a la Diputació de Girona i a tot el seu 
grup institucional.  
 
D'acord amb els antecedents, i vist l’informe favorable de Secretaria i de conformitat 
amb les atribucions que l’article 10.1c del Reglament orgànic de la Diputació de 
Girona atribueix al Ple de la Diputació de Girona, la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la 
corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la instrucció sobre la tramitació de contractes menors a la Diputació 
de Girona i al seu grup institucional. La instrucció entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i té el contingut següent: 
 
“Preàmbul 
El Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei de contractes del sector públic, regulava principalment la tramitació de la 
contractació menor als articles 111 i 138.1. La naturalesa jurídica d’aquesta figura 
contractual i la seva consegüent aplicació a la Diputació de Girona es regula 
actualment a la Base 29a  de les bases d’execució del Pressupost General per a l’any 
2018. La base esmentada regula la tramitació de la contractació menor i determina 
que restarà vigent mentre no es disposi d’una normativa interna que la reguli. Aquesta 
regulació es concreta, a més a més, pel decret de la Presidència de la Diputació de 
Girona, núm. 107, de 2 de febrer de 2009, pel qual s’aproven els models que 
s’utilitzaran per la tramitació dels diferents tipus de procediments de contractació 
menor. 
La tramitació i gestió de la contractació menor s’ha vist alterada per la diferent 
legislació contractual i sectorial que ha anat introduint més requeriments materials i 
formals. La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, estableix tota una sèrie d’obligacions de transparència i publicitat  
de l’activitat contractual que afecta específicament a la contractació menor de totes les 
administracions públiques. Finalment,  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, que ha entrat en vigor el 9 de març de 2018, deroga el Real decret 
Legislatiu ja citat i estableix una nova regulació, amb nous llindars econòmics i nous 
requeriments justificatius d’elecció de proveïdor i de la pròpia modalitat contractual.  
Conjuntament a aquesta canvis normatius, la dinàmica pròpia de cadascun dels 
organismes autònoms, consorcis i altres ens dependents de la Diputació de Girona ha 
portat a una dispersió de criteris interpretatius i de models administratius atès que 
l’actual regulació no preveia un àmbit subjectiu clar d’inclusió d’aquests ens a la 
normativa dictada. En aquest sentit, l’article 95 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, ja preveu que l’àmbit de la contractació pública sigui 



 
   
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 

 

8

considerat com un servei comú on es pugui realitzar gestió compartida, essent aquest 
àmbit contractual clau a l’hora de la seva homogeneïtzació degut al seu ús estès. 
És per tot això, que la Diputació de Girona considera necessari dictar aquesta 
instrucció on, sense renunciar a l’agilitat i simplificació administrativa que caracteritza 
aquesta tipologia contractual, s’establiran garanties addicionals de justificació i 
publicitat en la tramitació de contractes menors a la Diputació de Girona i a tot el seu 
grup institucional.  
 
Article 1. Objecte i finalitat 
La present instrucció té per objecte regular la tramitació administrativa dels contractes 
menors que promoguin els diferents centres gestors de la Diputació de Girona o àrees 
dels diferents organismes autònoms, consorcis i la resta d’ens dependents de la 
Diputació de Girona i que aquesta tramitació s’ajusti als principis establerts a l’article 1 
de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP), en la mesura que li siguin aplicables.  
És igualment objecte d’aquesta instrucció l’establiment dels diferents models de 
documents administratius que s’hauran d’emprar per tramitar la contractació menor, 
per així obtenir una major homogeneïtzació i un únic modelatge respecte de tots els 
proveïdors que contractin amb la Diputació de Girona i el seu grup institucional.  
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 € 
quan es tracti de contractes d’obres, els contractes de valor estimat inferior a 15.000 € 
quan es tractin de contractes de subministrament o de serveis. També podrà efectuar-
se la contractació d’acord amb les normes establertes pel contracte menor, els 
contractes privats de valor estimat inferior a 15.000 €, excepte els contractes privats 
de subscripció a revistes i altres publicacions, qualsevol que sigui el seu suport i el 
contracte privat d’accés a la informació continguda en bases de dades 
especialitzades, quan en ambdós casos, el seu valor estimat no superi el llindar dels 
contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord amb l’article 22.1.b) LCSP. 
 Les quantitats citades i altres llindars econòmics que es fixin en la instrucció no 
inclouen l’Import de l’Impost sobre el Valor Afegit.  
 
Article 3. Àmbit subjectiu 
Als efectes de la present instrucció, es considera que formen part del grup institucional 
de la Diputació de Girona les entitats següents: 
a)La Diputació de Girona 
b)L’Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut) 
c)L’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (Xaloc) 
d)L’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz 
e)L’Entitat pública empresarial Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica 
aplicada (Semega) 
f)Consorci de la Costa Brava 
g)Consorci de les Vies verdes de Girona 
h)Consorci de les Gavarres 
i)Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA 
j)Sumar, Empresa d’Acció Social, SL 
k)Fundació Casa de Cultura de Girona 
l)Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (Cilma) 
m)Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona  
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Les entitats enumerades a l’apartat f), g), h), i), j), k), l) i m) aplicaran la instrucció de 
forma supletòria mentre no aprovin la seva pròpia instrucció. 
 
Article 4. Règim jurídic 
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar 
la prestació, seguint la tramitació establerta en els articles següents.  
Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, no podran ser 
objecte de pròrrogues (encara que la durada total del contracte sigui inferior a un any),  
ni revisió de preus i per la seva aprovació no caldrà la constitució de la garantia 
definitiva. 
L’empresa o contractista individual adjudicatari del contracte menor tindrà dret al 
pagament del preu convingut un cop la prestació hagi estat realitzada, sota la 
modalitat de pagament total o parcial, mitjançant abonaments a compte, sempre que 
així s’estableixi en el contracte, o, en el cas de contractes de tracte successiu, 
mitjançant pagament en cada un dels venciments que s’hagin estipulat. El pagament 
del preu en el contracte privat de subscripció a revistes i altres publicacions, qualsevol 
que sigui el seu suport i el pagament del preu en el contracte privat d’accés a la 
informació continguda en bases de dades especialitzades es farà de la forma prevista 
en les condicions que regeixin aquests contractes, essent admissible el pagament 
amb anterioritat al lliurement o realització de la prestació, sempre que aquesta 
modalitat de pagament respongui als usos habituals del mercat.  
 
Article 5. Procediment de tramitació 
Per tal que l’òrgan de contractació pugui aprovar el contracte menor i la seva 
corresponent despesa cal que a l’expedient hi consti la documentació següent:  
a)Informe proposta de contractació menor, d’acord amb el model establert en l’annex 
1 d’aquesta instrucció, en el qual hi constarà com a mínim la informació següent: 
-la descripció de l’objecte 
-la idoneïtat i necessitat de la seva contractació 
-l’expressa justificació que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de la contractació. 
-la constatació que el contractista no ha subscrit, durant l’any pressupostari en curs, 
més contractes menors que individualment o conjuntament superin la quantitat límit 
establerta per a cada tipus de contractes i que consta a l’article 2 d’aquests instrucció. 
Aquesta limitació econòmica no s’aplicarà quan les prestacions objecte dels 
contractes sigui qualitativament diferents i no formin una unitat i  en el cas que a 
l’objecte del contracte menor hi concorrin raons d’exclusivitat establerts a l’article 
168.a) 2 de la LCSP.  
-Justificació de la insuficiència de mitjans (en el cas de contractes de servei). 
b)Pressupost de realització de l’objecte del contracte per part del contractista. 
c)Declaració responsable del contractista, d’acord amb el model establert a l’annex 2 
d’aquesta instrucció.  
d)Document comptable d’autorització i disposició.  
e)En el contracte menor d’obres, si escau, el corresponent projecte o memòria 
valorada quan les normes específiques així ho requereixin i, si escau, informe de 
supervisió quan els treballs afectin l’estabilitat, la seguretat o estanquitat de l’obra, 
d’acord amb l’article 235 LCSP.  
f)En els contractes menors de naturalesa privada, el contracte privat que es signarà 
entre el contractista i l’òrgan de contractació.  
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Un cop aprovat el contracte menor per part de l’òrgan de contractació i abans de l’inici 
de l’execució de la prestació, el centre gestor haurà d’incorporar a l’expedient el 
contracte degudament signat en el cas de contractes menors de naturalesa privada. 
Un cop executat el contracte, el centre gestor incorporarà a l’expedient la factura 
corresponent, que haurà de reunir els requisits establerts en la llei de contractes del 
secor públic i demés normativa concordant.  
El centre gestor serà l’encarregat de tramitar el contracte menor excepte els 
contractes menors de gestió centralitzada, què es tramitaran pel servei de 
contractació. La resta d’entitats del grup institucional, que disposin de la unitat interna 
de contractació, podran adaptar aquesta previsió a les seves circumstàncies, d’acord 
amb la seva potestat d’autoorganització. 
 
Article 6. Publicitat al perfil de contractant 
Si el centre gestor ho considera convenient es podrà publicar l’oferta de contracte 
menor al perfil de contractant per tal que qualsevol empresari pugui presentar la seva 
proposició.  
En aquest cas i amb caràcter previ a l’elaboració dels documents establerts a l’article 
5 d’aquesta instrucció, el centre gestor elaborarà un quadre de característiques 
tècniques, d’acord amb el model establert a l’annex 3 d’aquesta instrucció, on 
constarà de forma detallada l’objecte del contracte amb les obligacions específiques 
del contractista (amb inclusió de la nomenclatura CPV), el pressupost base del 
contracte, la durada i terminis d’execució del contracte, i els criteris d’adjudicació del 
contracte, que permetran a l’òrgan de contractació adjudicar el contracte a l’oferta de 
l’empresari amb la millor relació qualitat-preu.  
El quadre de característiques del contracte menor es publicarà al perfil de contractant 
durant el termini de deu dies naturals i els empresaris interessats hauran de presentar 
la seva oferta telemàticament mitjançant el sistema eLicita que facilita el propi perfil de 
contractant.  
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, el centre gestor tramitarà el 
contracte menor d’acord amb les previsions establertes a l’article 5 de la instrucció i 
afegirà com a informació essencial de l’informe proposta, en l’apartat “idoneïtat i 
necessitat de la seva contractació” de l’article 5.a), la motivació de l’elecció del 
contractista. L’informe proposta i la resolució de l’òrgan de contractació d’adjudicació 
del contracte menor es publicaran al perfil de contractant.   
 
Article 7. Tramitació simplificada de pagaments menors 
Es tramitarà de forma simplificada les despeses corrents de serveis i 
subministraments, sempre que tinguin un valor estimat individualitzat inferior a 3.000 € 
i el sistema de pagament utilitzat sigui la bestreta de caixa fixa o el sistema anàleg 
especificat en aquest article. 
El centre gestor proposarà i motivarà anualment les despeses i les aplicacions 
pressupostaries sobre les quals es podran atendre els pagaments menors. L’òrgan de 
contractació aprovarà aquesta relació, prèvia fiscalització de la Intervenció general en 
els termes establerts a l’article 25.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RCI), 
que siguin aplicables a aquest procediment. 
Un cop autoritzat, el centre gestor podrà executar les despeses menors, que podrà 
agrupar en un expedient únic anual. A l’expedient se li incorporaran les factures 
degudament conformades que hauran de reunir els requisits establerts en la Llei de 
contractes del sector públic i demés normativa concordant. La factura, conjuntament 
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amb el document comptable ADO es trametrà a l’oficina de comptabilitat que, 
mitjançant relacions conjuntes, tramitarà l’aprovació dels pagaments menors i les 
lliurarà a tresoreria pel seu pagament prioritari atesa la seva escassa quantitat.  
El centre gestor serà el responsable de constatar, en cada moment, l’existència de 
crèdit per a la realització de la despesa menor amb tramitació simplificada, que no 
s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de 
contractació i que no ha subscrit, durant l’any pressupostari en curs, més contractes 
menors que individualment o conjuntament superin la quantitat límit establerta pels 
contactes de serveis i subministraments que consta a l’article 2 d’aquests instrucció. 
Aquesta limitació econòmica no s’aplicarà quan les prestacions objecte dels 
contractes sigui qualitativament diferents i no formin una unitat i en el cas que a 
l’objecte del contracte menor hi concorrin raons d’exclusivitat establerts a l’article 
168.a) 2 de la LCSP.  
 
Article 8. Publicació 
Els contractes menors no subjectes a tramitació simplificada es publicaran al portal de 
transparència i al perfil de contractant de cada entitat, almenys trimestralment, i 
hauran de contenir com a mínim la informació següent: objecte, duració, import 
d’adjudicació (inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit) i la identitat de l’adjudicatari, 
ordenant el llistat de contractes per la identitat de l’adjudicatari.  
Els contractes menors no subjectes a tramitació simplificada adjudicats durant l’any 
natural es comunicaran al Registre públic de contractes de la Generalitat de 
Catalunya, com a molt tard dins del primer trimestre de l’any següent.  
 
Disposició transitòria. Contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 
instrucció 
Els contractes  menors adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la instrucció 
es regiran per la normativa anterior excepte en la fase de publicació dels contractes 
menors adjudicats durant l’any 2018 que es regirà per les obligacions establertes a 
l’article 8 de la instrucció.  
 
Disposició derogatòria. Derogació 
Queden derogades totes les instruccions de rang igual o inferior en allò que 
contradiguin o s’oposin al que disposa aquesta instrucció. 
 
Disposició Final. Entrada en vigor 
La present instrucció entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona. 
 
ANNEX 1 
INFORME PROPOSTA DE CONTRACTE MENOR 
Departament: 
1.Dades identificatives del contracte 
Objecte 
CPV Termini d’execució: 
Documents adjunts:  InformePressupostProposta AD 
Documents específics: ( Obres: Adjuntar projecte si és requereix) 
2.Dades identificatives del contractista 
NIF  Nom / Denominació social 
Adreça Codi PostalPoblació Província 
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3.Dades econòmiques del contracte 
Trieu l’opció que calgui: 
Contracte amb preu global: Preu (sense IVA)  IVA aplicable Exempt d’IVA 
Contracte amb preus unitari/s:Preu (sense IVA)IVA aplicable Exempt d’IVA 
Crèdit total disposat per al contracte (IVA inclòs) 
4.Aplicació Pressupostària 
AnyOrgànica ProgramaEconòmica Núm. Operació ADImport (Iva inclòs) 
AnyOrgànicaProgramaEconòmica Núm. Operació ADImport (Iva inclòs). 
5.Descripció de l’objecte (justifica la idoneïtat, la necessitat de la contractació i, en el 
cas de contractes de serveis, la insuficiència de mitjans) 

 
 
 
 
 

6.Informo: 
Que d’acord amb l’article 118.3 de la LCSP, aquest procediment de contractació no 
està alterant l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació. 
Així mateix informo que l’objecte del contracte és qualitativament diferent i no forma 
una unitat a la qual se li pugui aplicar la limitació de subscripció de més contractes 
menors que, individualment o conjunt, superi les quantitats de 40.000 € ( Iva no inclòs) 
en obres o 15.000 € ( Iva no inclòs) en serveis o subministraments. 
El Cap de departament/ ServeiAixí ho disposo: 
El vicepresident, p.d. 
 
ANNEX 2 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA 
1.Departament:  
2.Dades econòmiques del contracte 
Objecte: ( Caixa de text màxim 3 línies) 
Preu:Iva Total  
3.Dades identificatives del contractista 
NIF Nom / Denominació social  
Adreça Codi PostalPoblacióProvíncia 
Si sou tercer sector: CETEIFundacióAssociacióAltres  
(Desplegable i només es pot seleccionar-ne un) 

(Advertiment: Si s’omple els dos apartats següents, el sotasignat accepta que les 
notificacions derivades d’aquest expedient se li lliurin exclusivament per via 
electrònica) 
Adreça correu electrònicTelèfon mòbil. 
4.Dades identificatives del representant legal de l’empresa 
NIFNom 

Declaració responsable: l’empresari de referència declara, sota la seva responsabilitat, 
que l’empresa que representa està capacitada per contractar amb el sector públic, en 
els termes establerts als article 65 a 70 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i que no es troba incursa en cap de les prohibicions 
especificades a l’article 71 de la referent llei. Així manifesta : a) que els efectes 
d’acreditar el que es declara, autoritza a la Diputació de Girona a sol·licitar a l’Agencia 
Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social les 
dades relatives a l’estat d’acompliment de les seves obligacions tributàries i de la 
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seguretat social, b) que executarà l’objecte del contracte amb estricte compliment de 
les instruccions que li doni el cap del departament que tingui encomanats el control i 
supervisió, i c) que si degut a l’execució de la prestació, accedeix i tracta informació i 
fitxers amb dades de caràcter personal, assumeix obligacions de confidencialitat 
especificades en l’annex I.  
Conforme: el contractista(signatura del representant legal de l’empresa) 
 
ANNEX DE CONFIDENCIALITAT 
En virtut de la prestació de serveis que es presten a la Diputació de Girona, el 
contractista que accedeix i tracta informació i fitxers amb dades de caràcter personal, 
responsabilitat de la Diputació de Girona i dels seus ens dins de l’ àmbit del servei, 
assumirà la condició d'encarregat de tractament. 
Per aquest motiu es compromet a establir, complir i respectar les següents 
obligacions: 
• Tractar la informació i les dades de caràcter personal a la que es tingui accés 
únicament i exclusivament per a les finalitats directament relacionades als serveis 
contractats. 
• Mantenir absoluta confidencialitat, reserva i estricte secret professional respecte 
de la informació i/o dades de caràcter personal, no divulgant, publicant, difonent o 
posant-la a disposició de tercers, bé directa o indirectament, sense el consentiment 
previ per escrit de la Diputació de Girona, ni tan sols a efecte de la seva conservació. 
• Observar i adoptar les mesures de seguretat d'índole tècnica, jurídica i 
organitzativa recollides a la legislació i les definides per la Diputació de Girona, 
tractament de les dades personals i la informació a la que tingui accés. 
• Informar el seu personal i col·laboradors de les obligacions establertes en el 
present document. 
• Retornar tots aquells suports, materials i informació en qualsevol moment en què 
la Diputació de Girona ho sol·liciti, i en qualsevol cas, a la finalització del servei, sense 
que pugui conservar cap còpia de les mateixes.  
• En el cas que com a entitat encarregada del tractament, destinés les dades a 
finalitats diferents a les estipulades, les comuniqués o utilitzés incomplint les 
instruccions definides, serà considerada també Responsable del Tractament, 
responent de les infraccions en què hagués incorregut. 
• Fer-se responsable enfront de la Diputació de Girona per tots els danys i 
perjudicis causats a aquesta i que siguin conseqüència de la inobservança de les 
obligacions contretes, incloent els que es deriven de reclamacions de tercers o de 
procediments sancionadors oberts per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o 
per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 Les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte tindran una 
duració indefinida i es mantindran en vigor en posterioritat a la finalització, per 
qualsevol causa, de les serveis prestats. 
 
ANNEX 3 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES  
(Títol del subministrament, serveis o obres)  
 
 
1.OBJECTE DEL CONTRACTE. 
2.CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
3.OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI. 
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4.LLOC I FORMA DE PAGAMENT. 
5.PREU. 
6.CRITERIS DE VALORACIÓ 
” 
 
Segon. Derogar la Base 29a de les bases d’execució del Pressupost General de la 
Diputació de Girona per a l’any 2018, aprovada per acord del Ple de la Diputació de 
Girona, de 21 de novembre de 2017.  
 
Tercer. Publicar la instrucció al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler 
d’anuncis i al perfil de contractant de la  Diputació de Girona. 
 
Quart. Notificar aquesta acord als caps de serveis de la Diputació de Girona i a les 
entitats integrants del grup d’institucional de la Diputació de Girona.” 
 
El vicepresident primer senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que, el primer 
punt, és l’aprovació de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de 
la Diputació de Girona, que té per objecte regular la tramitació administrativa dels 
contractes menors que promoguin els diferents ens gestors de la Diputació de Girona 
o àrees dels diferents organismes autònoms, consorcis i la resta d’ens dependents de 
la Diputació de Girona, i que aquesta tramitació s’ajusti als principis establerts a la Llei 
9/2017, que va entrar en vigor, com vostès saben, el 9 de març passat. En tot cas, el 
que es vol és la consideració de contractes menors per obres a partir de 40.000 
euros, fins a 40.000 euros sense IVA, i per serveis fins a 15.000 euros, també sense 
IVA. Derogar la base 29a de les bases d’execució del pressupost general de la 
Diputació de Girona per l’any 2018, aprovada per l’acord del ple extraordinari de la 
Diputació de Girona del 21 de novembre del 2017. Publicar aquesta instrucció al 
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i notificar-ho a tots els serveis de la 
Diputació. 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta que el grup de la CUP ens 
abstindrem en aquest punt, però la meva intervenció és referent a una pregunta, per 
si ho hem entès bé, i el senyor Noguer, amb els seus coneixements, ens pot il·lustrar. 
La qüestió, aquí, per tant, és que, a partir d’ara, hi ha certs serveis que, a partir de 
15.000 euros, si ho hem entès bé, ho haurem de fer públic, no es podrà fer a través 
de contractació menor. És això exactament el que es diu aquí, on abans eren 18.000, 
ara són 15.000?  
El vicepresident primer senyor Noguer respon: Sí, el que canvia la nova Llei de 
contractes és que els contractes menors per obres de 50.000 baixen fins a 40.000, i 
els contractes menors per serveis, de 18.000 fins a 15.000, sense IVA. I aquesta és 
una instrucció no només per a la Diputació, sinó per a tots els organismes de la 
Corporació. 
El diputat senyor Salellas comenta, com que ho havíem entès bé, la nostra pregunta 
és: hi ha tot un seguit de contractes en aquesta institució, que s’han donat en els 
últims anys per 17.700 euros, 17.800 euros, 17.900 euros... De fet, hi ha un contracte, 
per exemple, amb l’empresa Aytos, que estava en el Decret 482, de 17.778 euros, i 
ens agradaria saber si, més enllà d’avui aprovar això, que és una cosa que ens ve per 
dalt, nosaltres iniciarem un procés de modificació d’aquest tipus de contractes el més 
ràpid possible per adequar-nos al fet que no hi hagi contractacions de servei que 
estiguin entre 16.000 o 17.000 euros, i tots se situïn en els 15.000. 
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El vicepresident senyor Miquel Noguer intervé i respon, bé, no caldrà que l’il·lustri 
molt, no? En tot cas, la normativa és clara: a partir de 15.000 euros ja no és un 
contracte menor. Els que són fins al 9 de març són vigents fins a la seva finalització, i 
a partir del 9 de març i endavant, no és que sigui d’avui; des del 9 de març, qualsevol 
contracte que passés de 15.000 euros no era un contracte menor, i no es podia fer, i 
no s’ha fet. 
 
S’APROVA per 24 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
6. PLE110/000026/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per div ersos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. 
(Exp. 2018/4032) 

 
La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació, 
a favor de la Diputació de Girona de determinades facultats de gestió, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen 
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis 
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals 
de la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de 
delegació a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan 
d’aquesta, i publicat el corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
de la Comunitat Autònoma.  
 
Per això, en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc 
atribueixen a la presidència, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar la delegació acordada pel plenari dels ajuntaments que es 
relacionen a continuació, a favor de la Diputació de Girona, de gestió, liquidació 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals que 
s’especifiquen: 
 
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 

•Taxa d’aprofitament especial de domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministrament d’interès general. 

Data del plenari: 24/02/2018 
 
AJUNTAMENT DE CADAQUÉS 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 

•Taxa pels serveis de recollida d’escombraries domèstiques i industrials 
Data del plenari: 12/03/2018 
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L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de Diputació de 18 
de novembre de 2014 envers l’acord de Ple de l’Ajuntament de Cadaqués de data 22 
de setembre de 2014. 
 
Aquesta delegació serà efectiva a partir de l’1 de gener de 2019. 
 
SEGON. Rectificar l’error material en l’acord d’ampliació de la delegació aprovada en 
el Ple de 20 de febrer de 2018 de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en el següents 
termes: 
 
On diu 
“GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE: 
...//... 

•Multes coercitives” 
 
Ha de dir: 
RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE: 

 
•Multes coercitives 

 
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.  
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
7. PLE110/000007/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat ; Xarxa 

Viària (013): Aprovació inicial del projecte constr uctiu d'obres de 
Condicionament d'un tram de la carretera GIV-5041, de Molins fins al nou 
pont de la Muga, entre els PK 0+985 i 2+433. (Exp. 2018/2453) 

 
“El Servei de Xarxa Viaria Local ha redactat el projecte constructiu d’obres de 
Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5041, de Molins fins al nou pont de la 
Muga, entre els PK 0+985 i 2+433, amb un pressupost 978.607,04 euros, IVA inclòs. 

La carretera GIV-5041, de Pont de Molins a les Escaules, és titularitat de la Diputació 
de Girona. Té una longitud de 7.296 metres i una amplada d’uns 5 metres, exceptuant 
un tram ja condicionat, amplada que resulta insuficient per les necessitats actuals i 
futures dels usuaris de la via. 

L'objecte d'aquest projecte és definir les obres de condicionament, reforç i 
eixamplament de carretera des de la sortida del nucli de Molins (PK 0+985), que 
presenta una problemàtica diferenciada, fins al tram ja condicionat (PK 2+433). 

D’acord amb el que indica l’article 235.2 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 i l'article 
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
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Primer. Aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un 
tram de la carretera GIV-5041, de Molins fins al nou pont de la Muga, entre els PK 
0+985 i 2+433, amb un pressupost 978.607,04 euros, IVA inclòs. 

Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant un termini de 30 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular, si escau, 
reclamacions i/o al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació i/o al·legació 
en el tràmit d’informació pública, l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà 
definitiva. 

Tercer. Trametre aquest acord i una còpia del projecte per al seu informe a 
l’Ajuntament de Pont de Molins. 

Quart. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura en 
l'annex del projecte. 

Cinquè. Trametre aquest acord i una còpia del projecte a la Secció d'Expropiacions. 

Sisè. Trametre aquest acord i una còpia del projecte a l’Agència Catalana de l’Aigua 
per a la seva autorització.” 

 
El diputat delegat de Xarxa Viària senyor Carlos Álvarez pren la paraula i manifesta 
que es tracta d’aprovar inicialment aquest projecte constructiu que ha estat redactat 
pel Servei de Xarxa Viària, amb l’objectiu de definir i adaptar aquest tram de carretera 
a les normes i al reglament de carreteres, i fer un eixamplament, un reforç del que és 
el paviment. És un tram de carretera que actualment té una amplada de cinc metres i 
quedaria de sis metres més els seus vorals corresponents. Per tant, es tracta 
d’aprovar aquest projecte inicialment. És un projecte constructiu d’1,5 quilòmetres que 
va des del nucli de Molins, el terme municipal de Ponts de Molins, fins al pont de la 
Muga, i que té un pressupost de 978.607,04 euros. 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta que, molt breument, nosaltres no 
posem en qüestió la necessitat d’aquest condicionament, vagi per davant, però com 
que no hem tingut temps d’estudiar el projecte a fons, el que farà el grup de la CUP 
serà una abstenció, no perquè ens sembli malament que es condicioni, sinó perquè 
nosaltres, i això és una qüestió nostra, no hem pogut estudiar el projecte a fons i, per 
tant, preferim fer una abstenció.  
 
S’APROVA per 24 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
8. PLE110/000011/2018-DCICL; Dictamen CI Cooperació  Local ; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Modificació de les bases específiques 
reguladores de subvencions per a actuacions per nev ades. (Exp. 
2017/1851) 

 
“Les bases específiques reguladores de subvencions per a actuacions municipals per 
nevades es van aprovar inicialment pel Ple d’aquesta Diputació, en sessió de 21 de 
març de 2017, es van sotmetre a informació pública i al no presentar-se cap al·legació 
es va procedir a publicar el corresponent edicte d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona, núm. 93 de 16 de maig de 2017. 
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A causa de les característiques de l’hivern 2017-2018 i dels excepcionals episodis de 
nevades ocorreguts, es proposa modificar les bases específiques reguladores per 
subvencions per a actuacions per nevades, en el sentit d’augmentar l’import màxim 
subvencionable per a les subvencions per a despeses corrents i excloure aquelles 
sol·licituds que no arribin a l’import mínim de subvenció; afavorint així aquells ens 
locals que han assumit un augment considerable de les despeses municipals 
directament motivades per les nevades, en comparació amb temporades anteriors. 
 
D'acord amb aquests antecedents, la Comissió Informativa de Cooperació Local hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores 
de subvencions per a actuacions per nades, donant el següent redactat a la Base 
específica 5a. Forma de determinar la quantia de les subvencions:  
 
“b) L’import que podrà rebre un mateix ajuntament per la línia de subvencions per a 
despeses corrents tindrà un import màxim de 75.000 € i un mínim de 1.000 € i per la 
línia de subvencions per a inversions tindrà una import màxim de 30.000 € i un mínim 
de 1.000 €. 
.../... 
d) En cas que les subvencions a atorgar superin l’import del crèdit assignat a la 
convocatòria, la subvenció a atorgar a cada ajuntament es multiplicarà pel 
percentatge resultant de dividir l’import del crèdit assignat a la convocatòria entre 
l’import total de les subvencions a atorgar. Quedaran excloses les sol·licituds que 
obtinguin un resultat inferior a l’import mínim de 1.000 € i es redistribuirà l’import del 
crèdit assignat a la convocatòria entre la resta de sol·licituds aplicant la mateixa 
fórmula. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les bases específiques 
reguladores de subvencions descrita al punt anterior, pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
al tauler electrònic de la Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi 
formulin al·legacions o reclamacions, la modificació de les bases quedarà aprovada 
definitivament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada 
aprovades definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les 
omissions que eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El vicepresident segon senyor Josep Fermí Santamaria pren la paraula i comenta, 
com ja sabeu, l’any 2007 es van aprovar unes bases per ajudar els ajuntaments que 
pateixen durant els períodes de nevades, poder mirar d’ajudar-los amb les despeses 
que puguin tenir de tot el que fa referència a inversions i manteniment. I a causa de 
les característiques de les nevades d’aquest any 2017/2018, aquest hivern, la veritat 
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és que han superat amb escreix les previsions que hi havia. Es tractaria que, en el 
primer acord, el primer punt B, seria canviar l’import que destinàvem de la línia de 
subvencions per a despeses corrents, que era de 30.000 euros, passaríem a 75.000, 
amb un mínim de 1.000 euros, i es mantindria l’import màxim de 30.000 euros i un 
mínim de 1.000 per tot el que fos inversions. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
9. PLE110/000010/2018-DCICL; Dictamen CI Cooperació  Local ; Habitatge 

(028): Aprovació de les bases específiques regulado res de subvencions 
als ajuntaments per a inversions en habitatges dest inats a polítiques 
socials. (Exp. 2018/2954) 

 
“La Diputació vol fomentar el manteniment del parc d’habitatges destinats a polítiques 
socials per tal de donar resposta als ajuntaments i a les entitats que els gestionen 
amb una línia d’inversió en habitatges de propietat municipal o cedits. 
 
L’objectiu principal és d’aquestes bases és el d’estructurar i fixar els criteris i el 
procediment per a la concessió de subvencions del departament d’Habitatge de l’Àrea 
de Cooperació Local de la Diputació de Girona, destinades a l’atorgament d’ajuts 
econòmics als ajuntaments per fer inversions en habitatges de propietat municipal o 
cedits destinats a polítiques socials d’habitatge a totes les poblacions de la 
demarcació de Girona. 
  
D'acord amb aquests antecedents, la comissió informativa de Cooperació Local hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions als 
ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, que es 
transcriuen literalment a continuació: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS 
AJUNTAMENTS PER A INVERSIONS EN HABITATGES DESTINATS A 
POLÍTIQUES SOCIALS 
1. Objecte  
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions del departament d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació 
Local de la Diputació de Girona, destinades a l’atorgament d’ajuts econòmics als 
ajuntaments per fer inversions en habitatges de propietat municipal o cedits destinats 
a polítiques socials d’habitatge. 
2. Naturalesa i procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es 
presentin en el període fixat en la convocatòria, que aprovarà la Junta de Govern de 
la Diputació, i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts 
en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent.  
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
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Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzi en el termini i en les condicions 
que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels béns o serveis 
subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
Es consideren despeses subvencionables les relacionades amb la inversió per 
millorar la qualitat dels habitatges, tant si és una reforma, un condicionament o una 
rehabilitació en els elements que es detallen a la base 6a. 
Els habitatges han de ser de propietat municipal, o bé l’ajuntament ha d’acreditar 
(mitjançant un document) que s’ha produït una cessió a l’Administració per part del 
propietari per un període mínim de deu anys, dels quals, en el moment de fer la 
sol·licitud, és necessari que resti vigent un període de sis anys. 
Els habitatges objecte d’aquesta subvenció han de mantenir l’ús destinat a polítiques 
socials durant un termini no inferior a cinc anys, en els casos dels cedits, i de quinze 
anys, en el cas dels de propietat municipal. 
Són despeses subvencionables les actuacions que siguin objecte de facturació entre 
l’1 de gener de l’any de la convocatòria fins a la data límit per justificar-les, segons 
els terminis establerts a la base 12a, les quals poden tenir el seu origen o 
contractació, de manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació. 
La contractació de les despeses subvencionades s’ha d’efectuar d’acord amb el que 
estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, i la resta de normativa vigent en 
matèria de contractació administrativa.  
No són subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin 
el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens 
sol·licitant de la subvenció. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots 
els municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les societats mercantils 
de capital íntegrament municipal) inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de 
Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la normativa que 
la desenvolupa. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 

1.L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar 
l’import del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries ni, si s’escau, 
en les ampliacions que s’acordin. Les condicions de les ampliacions, de com a 
màxim una quantitat addicional d’un import igual al del crèdit assignat 
inicialment, serà determinat específicament en cada convocatòria, i només 
podran estar motivades per poder atendre més sol·licituds o atorgar un major 
import en les subvencions. 

2.L’import màxim de subvenció per cada habitatge és de 10.000 € per als 
habitatges de propietat municipal i de 7.000 € per als habitatges cedits, i el 

mínim en ambdós casos és de 2.500 €. 
3.En cas de sol·licituds realitzades de manera mancomunada per part de diversos 

ajuntaments, l’import màxim de la subvenció s’aplicarà a la suma de 
subvencions individuals que podria rebre cadascun dels ajuntaments afectats. 

4.La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi de cada 
sol·licitud. Les sol·licitud s’avaluaran d’acord amb els criteris i imports màxims 
per actuació establerts en la base següent, i, atenent a la puntuació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en 
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la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el 
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. Es 
podrà atorgar una subvenció per un import menor al sol·licitat o al màxim 
atorgable, segons escaigui, amb l’objectiu de repartir proporcionalment el 
crèdit assignat en la convocatòria entre les actuacions subvencionables. 

6. Criteris de valoració i imports 
Els aspectes que serviran per valorar els habitatges inclosos a les sol·licituds 
presentades i la puntuació màxima a atorgar són els que s’assenyalen a continuació: 
 
Aspectes a valorar Puntuació màxima 

(punts) 
Justificació i quantificació de les necessitats 
d’habitatge social, i proposta d’explotació, gestió o 
programa social 

10  

Grau de qualitat tècnica del projecte (millores 
d’habitabilitat i/o accessibilitat, adequació a la 
normativa vigent, etc.) 
Grau de viabilitat tècnica, econòmica, temporal i de 
gestió 

 
 

10  

Mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat 10  
Marc poblacional 

Fins a 2.000 habitants (5 punts) 
De 2.001 a 5.000 habitants (4 punts) 
De 5.001 a 10.000 habitants (3 punts) 
De 10.001 a 20.000 habitants (2 punts) 
més de 20.000 habitants (1 punt)  

 
 

 5  

 
Imports màxims segons actuació: 
 
Adequació a les instal·lacions  Import màxim 
Aigua 1.500 € 
Electricitat 1.500 € 
Gas 1.500 € 
Sanejament  1.500 € 
 

 
 
 

 
Millora d’aïllament tèrmic i/o acústic Import màxim 
Aïllament total o parcial 6.000 € 
 
Millora de tancaments (inclosos vidres): Import màxim 
Exteriors 6.000 € 
Interiors 1.500 € 
 
Repassos d’elements de l’habitatge Import màxim 
Pintura, revestiments i mobiliari 1.500 € 
Paviment 2.500  

Arranjaments de bany i cuina Import màxim 
Per cada cambra  3.000 € 
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7. Determinació de l'import de les subvencions i gradació per incompliments 
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de 
concessió respecte a l’import de les despeses subvencionables. Si el cost de 
l’actuació subvencionada resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. D’altra banda, si la 
justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable, es 
reduirà la subvenció fins a la quantia que resulti d’aplicar el percentatge d’ajut 
establert en la corresponent resolució d’atorgament. També es reduirà l’import de la 
subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 14a, superin la 
despesa efectiva i justificada. 
8. Sol·licituds  
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, organisme 
autònom o societat mercantil de capital íntegrament municipal, amb un màxim de 5 
habitatges, que s’ha de presentar en el termini establert en la convocatòria mitjançant 
el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), 
adjuntant-hi els documents necessaris per valorar la sol·licitud, d’acord amb els 
criteris assenyalats a la base 6a. La sol·licitud ha d'estar signada per l’alcalde, 
mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat 
certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les 
sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT.  
L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han esmenat els defectes, s’entén que la persona 
interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, 
d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest 
tràmit des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona 
interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de 
subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es 
coneixen amb posterioritat a la concessió. 
9. Instrucció de l'expedient i avaluació de les sol·licituds 
El centre gestor d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona 
instruirà i ordenarà l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en 
aquestes bases. 
Les activitats d’instrucció comprendran: 

•La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 

•L’avaluació de les sol·licituds efectuada d’acord amb els criteris establerts en 
aquestes bases. 

•La petició dels informes, la informació o l’assessorament que s’estimin 
necessaris en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per 
determinar la proposta. 

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà un informe en 
el qual es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada. 
El centre gestor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, 
formularà la proposta de resolució, degudament motivada. 
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La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a 
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels 
sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents:  
President : El diputat president de l’Àrea de Cooperació Local 
Vocals:La tècnica del departament d’Habitatge 

El cap del Servei de d’Assistència i Cooperació als Municipis 
Un tècnic/a extern amb coneixements en l’àmbit de l’habitatge 

Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot. 
10. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució s’ha de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern de 
la Diputació, òrgan que ha de resoldre definitivament, si escau, en diversos actes, 
l’atorgament de les subvencions. 
La Junta de Govern ha d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de sis 
mesos a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un 
cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La 
resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud 
dels quals s’hagi desestimat.  
11. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d'un mes a 
comptar a partir del dia següent al de la notificació de la resolució l'ajuntament 
beneficiari no manifesta el contrari, s'entendrà que les subvencions han estat 
acceptades, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin 
d'aplicació. 
12. Justificació i termini  
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 d’abril de l’any 
següent al de la convocatòria. Aquest termini de justificació es podrà ampliar 
mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que preveu 
l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
La justificació s’ha de fer mitjançant la presentació del compte justificatiu, segons el 
model normalitzat de la Diputació (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació 
que justifiqui la realització de l’actuació subvencionada. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que es 
consideri oportú efectuar-hi, la Diputació de Girona podrà reduir l’import de la 
subvenció en cas que no s’acreditin els elements tinguts en compte en la fixació de 
l’import de la subvenció, especialment el de l’import de la despesa subvencionable 
determinada com a tal en l’acord d’atorgament de la subvenció. 
A l’efecte de la justificació es podran considerar com a despesa justificada totes les 
despeses imputables a l’activitat subvencionada que, conforme a dret, s’hagin meritat 
abans d’acabar el període de justificació de l’activitat, amb independència que s’hagin 
abonat o no als creditors corresponents. 
13. Pagament  
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació 
podrà efectuar, mitjançant transferència bancària,  els pagaments totals o parcials de 
l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa presentats  i que hagin 
estat comprovats de forma favorable pel centre gestor d’habitatge. 
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No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu.  
14. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
15. Subcontractació  
Es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n deriven han d’anar a càrrec de 
l’ajuntament respectiu.  
16. Modificació 
Els beneficiaris no podran sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció 
atorgada una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, però s’admetran 
modificacions no substancials dels elements que s’han tingut en compte en la 
concessió. 
17. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions, amb 
l'obligació del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora 
corresponent en els supòsits següents: 
a)Els previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c)Els altres que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
El centre gestor d’Habitatge tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació 
i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació 
serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 
18. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb les quals estiguin vinculats, llevat que 
la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
19. Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, 
tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
desplegada pel reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
20. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació 
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
21. Obligació de difusió i publicitat 
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Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin 
objecte de subvenció. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, el centre gestor 
requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini 
no superior a 15 dies, amb expressa advertència que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el seu compliment en els termes establerts, el centre gestor pot establir 
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament 
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi al beneficiari, es fixarà un termini no 
superior a 15 dies per a la seva adopció, amb l’advertència que aquest incompliment 
pot comportar la revocació de la subvenció. 
22. Altres obligacions dels beneficiaris 
a)Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
b)Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l’activitat i 
complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.  
c)Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació 
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades. 
d)Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en 
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  
e)Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 
f)Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
23. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els 
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 
a)Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
b)No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
c)Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 
a)Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d'interessos. 
b)No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 
en l'adjudicació de la subvenció o ajut. 
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c)No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, 
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 
d)Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases 
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per 
a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 
e)Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l'administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat 
quart de l'article 3 de la Llei de transparència. 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el 
règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles 
altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de 
subvencions. 
24. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 
a)La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b)La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c)El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
general de subvencions. 
d)El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
e)L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f)Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g)Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  
25. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
26. Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la 
modificació o derogació.  
Disposició addicional 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.  
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que 
tingui lloc del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
previst a l’article 17-3 b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
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Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, pel termini de vint dies hàbils, de conformitat 
amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant un anunci que es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de la 
Diputació; també se’n publicarà una referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin 
al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l'execució d’aquest acord i, en especial, d’ordenar la publicació íntegra de les bases, 
una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut 
advertir.” 
 
El vicepresident segon senyor Josep Fermí Santamaria pren la paraula, presenta la 
proposta de la comissió que presideix i comenta, bé, aquí el que es proposen són 
dues introduccions. En el punt 4, que és el que fa referència a destinataris que poden 
concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquestes bases, tots els 
municipis, ajuntaments, els seus organismes autònoms i les societats mercantils de 
capital íntegrament municipal. Això ja és una base que es va introduir l’any passat 
perquè hi va haver al·legacions en el període d’exposició pública. I n’afegim un altre, 
que seria al punt 5.3, que és que, en el cas de sol·licituds realitzades de manera 
mancomunada per part de diversos ajuntaments, l’import màxim de la subvenció 
s’aplicaria a la suma de les subvencions individuals que podria rebre cadascun dels 
ajuntaments afectats. O sigui, l’any passat, això no es contemplava. Hi va ver un 
ajuntament, concretament el d’Alp, que ens va demanar si hi havia la possibilitat de 
fer-ho, i vam agafar el compromís d’introduir-lo en les bases d’aquest any, i per això 
s’ha introduït. Tot això ja ho vam parlar a la prèvia i durant la comissió informativa. 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i comenta, molt breument, per dir que el grup de 
la CUP votarem a favor d’aquest punt, però perquè ho fem i ens agrada fer-ho, creiem 
que aquesta és una de les línies que més interessants o més necessàries són en el 
moment i en el context que estem ara mateix, a nivell de demarcació, que sempre 
hem dit que cal que els pressupostos es vagin incrementant en aquest sentit. El 
Govern ho ha fet, però creiem que de forma insuficient, encara ara i, en tot cas, en 
aquest sentit, felicitar per les bases i per seguir aquesta tasca. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

La corporació ratifica, per unanimitat, la inclusió a l’ordre del dia de les dues propostes 
provinents de la Junta de Portaveus següents: 
 
10. PLE110/000008/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups ERC, 

PDeCAT, IdS i CUP, per a l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels 
exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat 
Espanyol. (Exp. 2018/4032) 

11. PLE110/000009/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups CUP, 
PDeCAT, ERC i IdS, en defensa de la llibertat d'expressió i artística, i per la 
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llibertat de Pablo Hasél i de Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc. (Exp. 
2018/4032) 

 
10. PLE110/000008/2018-JP; Proposta Junta de Portav eus ; Moció dels grups 

ERC, PDeCAT, IdS i CUP, per a l'alliberament dels p resos polítics, el retorn 
dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocr àtica i autoritària de 
l'Estat Espanyol. (Exp. 2018/4032) 

 
El president senyor Pere Vila dona la paraula al secretari general, qui llegeix la part 
dispositiva de la moció. 
 
“Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern 
de M. Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. 
L’onada repressiva contra els catalans és majúscula i el govern espanyol està 
disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal 
d’eradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de 
la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants 
públics, tots ells gent de pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un 
nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i 
diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i 
l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país 
com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més 
elementals.  
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on 
cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i 
llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a sí mateix com 
a democràtic i civilitzat. 
 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de 
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per 
dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà 
prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre 
estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del 
mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el 
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, 
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra 
l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura. 
La criminalització de cançons, opinions, postures, entitats, accions mobilitzadores 
totalment pacífiques. La imputació de regidors, CDR, cantants, pallassos, treballadors 
públics, etc 
 
Un estat que ha vist com Europa o la ONU no és com ells, no actua com ells i no li 
segueix el relat aterrador creat per tal d’eliminar via penal qualsevol forma de 
pensament diferent a l’estipulat i imposat pel govern de Madrid. Una Europa, que ha 
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ensenyat que certament la justícia pot ser independent i on hi ha una real separació 
de poders. 
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, 
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, 
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, 
Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens 
rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels 
ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa 
més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra 
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos que volen ser tractats com a 
ciutadans i no com a súbdits.  
 
Per tots aquests motius, el grups ERC, PDeCAT, IdS i CUP proposen al Ple de la 
Diputació de Girona que adopti l’ACORD següent: 
 
Primer. Refermar-nos en el compromís d’aquesta institució de condemnar 
l’arbitrarietat i l’ús partidista de les lleis. Treballar per la restitució dels valors 
democràtics, el foment dels drets i llibertats dels pobles, la llibertat d’expressió, la 
voluntat del poble de Catalunya i a tirar endavant des d’aquesta institució accions 
republicanes. 
 
Segon. Que la Diputació de Girona es posicioni a favor del dret a manifestació i 
expressió com a dret inalienable dels Drets Humans i doni suport a qualsevol càrrec 
electe o personal de la Diputació que puguin ser perseguits políticament per la justícia 
espanyola.  
 
Tercer. Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi 
Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
Quart. Exigir que puguin retornar amb garantia de respecte absolut als seus drets 
polítics, ciutadans i humans, sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure 
exercici polític, tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont, Clara 
Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel.  
 
Cinquè. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de 
la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part 
d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
Sisè. Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com 
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
 
Setè. Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies 
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera 
immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
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Vuitè. Instem a totes les entitats de la demarcació de Girona a defensar els drets 
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims 
representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
Novè. Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el 
Sr. Roger Torrent, aquesta Diputació vol mostrar el seu suport la crida unitària del 
president i a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius 
“la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i 
llibertats de la ciutadania”. 
 
Desè. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.” 
 
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas comenta la moció tot dient; molt 
breument, nosaltres ja vam expressar, en la Junta de Portaveus, que la proposta que 
de fet venia d’Esquerra Republicana de Catalunya, de la moció, ens semblava 
totalment adequada i pertinent, però sí un parell de punts. Primer, que aquesta moció 
era una proposta base, la qual, a partir de les propostes de la CUP, la vam acabar de 
definir. Volia destacar un parell de punts o els aspectes que, com a CUP, vam afegir a 
la moció. Primer, que s’hi afegís també tot el tema de la persecució que estan vivint 
avui en dia els comitès en defensa de la república i, de fet, la persecució que pateix 
qualsevol persona per haver assistit a manifestacions i concentracions de caire 
republicà i independentista, en defensa de la democràcia o d’altres sentits a l’Estat 
espanyol. I també vam proposar i es va acceptar, que s’afegís un punt que fes 
referència al fet que la Diputació donarà suport a tots els càrrecs electes i treballadors 
que han patit o pateixen la persecució política per qüestions ideològiques. En aquest 
sentit, volíem fer referència als alcaldes que avui es troben aquí, que ja el seu dia van 
ser o es troben en un procés judicial per haver defensat el referèndum de l’1 
d’octubre, però també, evidentment, en aquest cas, a les dues persones que formem 
el grup de la CUP, tant el diputat com el treballador, que properament anirem a 
declarar per haver participat d’una vaga general. I, finalment, el que volíem preguntar 
és que, el novembre passat ja vam fer una declaració institucional aprovada per tots 
els partits, per la llibertat dels presos polítics, i ens agradaria saber quines gestions 
s’han fet a partir d’allò, més enllà de la comunicació, i saber si el president, en aquest 
sentit, ha fet algunes gestions. Ho he demanat algun dia, s’han enviat, per exemple, 
cartes? S’han rebut familiars? Es podien fer tot un seguit d’accions que anirien en la 
línia del contingut de la moció del novembre i la d’avui, que creiem que, com a 
Diputació, estaria bé que es fessin. 
El president del grup del PSC senyor Juli Fernández pren la paraula i comenta, en 
aquest, cas, el nostre grup, a la Junta de Portaveus, ja va manifestar més o menys 
quina era la nostra postura, i intentaré explicar-la, perquè òbviament és una moció 
que és molt important, i crec que el nostre grup, en aquest plenari, en vàries ocasions 
ha votat, fins i tot per unanimitat, molts temes relacionats amb el conflicte polític 
Catalunya-Espanya. Fins i tot, aquesta moció, al novembre, el senyor Salellas parlava 
abans... El nostre grup també va votar a favor per intentar defensar la llibertat dels 
presos polítics. Però sí que, en aquesta moció, el nostre grup ha tingut... tenim, 
sentiments contradictoris. Per un costat, frustració, incapacitat, ràbia, perquè pensem 
que hem arribat a aquesta situació per una qüestió evident, perquè tenim un Estat, un 



 
   
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 

 

31

Govern del PP a Madrid, que fa massa temps que ha deixat de fer política. Massa 
temps que ha deixat de fer política i això dona peu a que ho ha deixat tot en mans de 
la Justícia, en un tema que és exclusivament polític. Per tant, sí que és veritat que 
moltes de les coses que diu la moció, el nostre grup les comparteix, perquè ho hem 
dit aquí; no estem gens d’acord, en absolut, amb l’autorització de la Justícia per 
resoldre problemes polítics; no estem gens d’acord amb la utilització de la presó 
preventiva, de la manera que ho han fet, desproporcionada i injusta. Aquests polítics 
haurien de ser tots a casa seva. No és just que siguin on són tots. Per tant, el nostre 
grup, d’aquesta moció en concret hi ha coses que les compartim, però també és 
veritat que aquesta moció parla de moltes més coses i, al final, quan a la política 
arriba un moment que tot se simplifica, podem caure en la trampa de banalitzar 
alguns elements clau. Aquests dies ho estem veient. Hem vist, per exemple, com el 
fiscal s’atreveix a imputar a la gent dels CDR delictes de terrorisme, amb tot el que 
hem patit a aquest país el terrorisme..., on arriba la simplificació d’aquests temes. 
També podem caure en el parany de banalitzar termes com dictadura o termes com, 
per exemple, fatxes. La gent que no estem en un determinat espai, ens tatxen de 
fatxes. Quin favor els estem fent als fatxes, que deuen pensar que ara sí que són 
molts, quan realment són un col·lectiu bastant més reduït. Vinc a fer aquesta reflexió 
perquè, malgrat que el nostre grup comparteix moltíssimes coses d’aquesta moció, 
entenem que, ara, volem mantenir-nos amb aquesta abstenció; vull que s’entengui 
com una abstenció positiva. Estem sempre al costat dels polítics que són a la presó; 
estem amb les seves famílies; estem amb aquells alcaldes i regidors que estan 
imputats per coses que nosaltres entenem que no caldria, però també, fent un a 
miqueta ús de les paraules que ha fet aquests darrers dies el propi Oriol Junqueras, 
que òbviament també és a la presó, on feia una crida a superar l’etapa dels blocs, 
superar l’etapa de les gesticulacions i, per tant, que comencéssim a caminar per 
intentar eixamplar la base social al nostre país. Per això fem aquesta abstenció, 
perquè entenem que cal buscar, encara, espais de diàleg, de pacte, d’acord; la 
solució ha de ser política; una solució política perquè el poble de Catalunya decideixi 
el seu futur, en base a una proposta clara i coherent. Per tant, per això, el nostre grup, 
amb aquesta sensació de sentiments contradictoris de frustració, incapacitat i ràbia, 
fem aquesta abstenció. Perquè s’entengui claríssimament, nosaltres estem en contra 
de l’ús que es fa de la justícia en aquest procés polític i estem en contra que aquestes 
persones siguin a la presó, perquè haurien de ser tots a casa seva amb la seva 
família. 
El portaveu del grup d’ERC senyor Pau Presas pren la paraula i comenta la moció tot 
dient, si mirem les mocions que últimament passen pels plens de les diverses 
institucions, denoten que estem en una situació d’anormalitat democràtica total. Avui, 
en aquest ple, debatrem, i estem debatent, dues mocions que, en el fons, parlen 
exactament del mateix. Parlen del respecte a la democràcia i del respecte als drets 
humans fonamentals, com la llibertat d’expressió, el dret de manifestació i el dret de 
vot. Malauradament, a dia d’avui, hi ha nou persones, nou persones de pau, nou 
bones persones, que fa massa dies que dormen a presó per uns delictes inexistents, i 
recordem que no han estat jutjats, encara, per cap tribunal. Cal que parlem clar i que 
diem que la Carme, que l’Oriol, que en Jordi, que en Raül, que en Joaquim, que en 
Josep, que la Dolors i que els Jordis són presos polítics, i que són hostatges de l’Estat 
espanyol, que els manté segrestats sense cap judici previ ni sense cap sentència, per 
uns delictes inexistents. Posar urnes no és cap delicte. Garantir el dret de vot no és 
cap delicte. Les manifestacions totalment pacífiques que hem viscut fins al dia d’avui 
no són cap delicte. Expressar políticament les nostres opinions polítiques no és cap 
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delicte. El que sí que és un delicte, i concretament de prevaricació i vulneració dels 
drets fonamentals, és iniciar causes judicials i reprimir judicialment persones i 
moviments polítics. No estem parlant d’estar a favor o en contra de la independència 
o del dret de decidir. Estem parlant del dret de manifestació, estem parlant del dret de 
vot, estem parlant de garantir els principis bàsics de la democràcia representativa. No 
subscriure aquesta moció és ser còmplice d’un Estat que té por de la democràcia, 
d’un Estat que reprimeix les opcions polítiques que no són del seu grat. I ens sap molt 
greu que els companys del Partit Socialista no la subscriguin. No hi poden haver 
mitges tintes quan parlem de presos polítics, quan parlem de democràcia o quan 
parlem de drets fonamentals. Fa uns mesos, amb alguns companys d’aquest ple 
parlàvem que la situació política ens permetria veure fins a quin punt l’Estat espanyol 
s’assemblava més a Turquia o s’assemblava més a les democràcies i Estats de dret. 
Evidentment, malauradament, la resposta és clara. És important també recordar que, 
juntament amb els companys que tenim avui empresonats, també hi ha set persones 
exiliades en diversos països de la Unió Europea. Exiliades, però també perseguides 
judicialment de manera injusta per delictes inexistents. I aprofitant aquest ple, també 
volem posar especial èmfasi en les dones que estan patint la repressió en la seva 
pròpia pell. La Carme, la Dolors, l’Anna, la Marta, la Meritxell i la Clara. Unes a Alcalá 
Meco i altres exiliades. No les oblidem i, per això, és important, d’una banda, donar 
total suport a qualsevol iniciativa que mostri el nostre rebuig frontal a l’actuació de 
l’Estat espanyol. Exigim la retirada immediata de totes les acusacions falses i la 
posada en llibertat de tots els presos polítics. Que els alliberin a tots i que permetin el 
retorn de tots els exiliats perquè puguin exercir els seus drets i els nostres drets 
democràtics. I, per acabar, mostrar total suport, com ja hem dit moltes vegades, a 
totes les famílies i a tots els amics de tots els represaliats políticament per l’Estat 
espanyol. Instem a la Diputació a donar suport i acompanyar totes les víctimes de la 
repressió de l’Estat espanyol. 
El portaveu del grup del PDeCAT senyor Albert Piñeira pren la paraula i manifesta, a 
veure, de què parla, la moció? Parla de democràcia, de drets fonamentals, del dret de 
manifestació, del dret de reunió, dels drets polítics bàsics, de llibertats públiques, del 
respecte per la voluntat ciutadana, de cohesió social. De tot això, parla la moció. Què 
tenim avui? Tenim gent empresonada, que hi està actualment, que cal que els 
recordem amb noms i cognoms, gent que hi ha estat darrerament, gent que potser hi 
estarà d’aquí a poc. Tenim gent a l’exili, tenim un abús exageradíssim de la presó 
preventiva, tenim principi de culpabilitat. En aquests moments, a l’Estat espanyol, hi 
ha el principi de culpabilitat. Aquest és el principi bàsic. Hi ha gent perseguida, hi ha 
entitats i col·lectius perseguits, hi ha persecució ideològica, persecució política per 
defensar el mandat de les urnes i per intentar que la gent voti i expressi el que vol, i 
cal que, tot això, no ho normalitzem, sinó al contrari, que ho recordem, perquè és una 
anormalitat total i, a més, es contravenen tots els tractats internacionals més bàsics. 
Tant és el que digui la ONU, les Nacions Unides, el que digui qui sigui. Aquest marc 
comú del qual ens hem dotat... En el món democràtic hi ha uns principis bàsics que 
tots hem de compartir; això no es respecta. I amb gent empresonada i a l’exili, no hi 
ha ni llibertat, ni democràcia, ni separació de poders, ni res. Compartim una cosa que 
ha dit el representant del PSC, i és que els temes polítics s’han derivat a l’àmbit 
penal, podríem afegir-hi, a l’àmbit penal més dur i, per tant, el que cal és política. Com 
és que no se’n vol fer, de política? perquè ja acabem de passar per les urnes. Ara, 
potser, el que toca és respectar la voluntat popular, perquè, és clar, es va intentar 
investir un president, que és el que tenia més possibilitats de ser investit, i l’Estat deia: 
“No, aquest senyor, com que està a l’exili, el president Puigdemont, una persona que 
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està a l’exili no pot ser investida”. Llavors es va proposar el Jordi Sánchez. Es va dir: 
“Qualsevol altre”. Per cert, ens podríem remuntar a les declaracions anteriors que va 
fer el ministre portaveu del Govern espanyol, que quan va convocar les eleccions, que 
qui les va convocar és el Govern espanyol, va dir: “No, estaria molt bé que el 
president Puigdemont es presentés a les urnes i veiéssim quin suport té”. I això és el 
que va fer, amb unes eleccions, per cert, que no les havia convocat el president, que 
és qui té la facultat per convocar-les. Doncs ja es va fer això. Com que el resultat no 
els va agradar, van dir: “Aquest no, qualsevol menys aquest”. Això es va dir, qualsevol 
menys aquest. Doncs el número dos de la llista, perquè aquí sembla que la gent es 
presenti per molestar, però després de l’un ve el dos, és bastant cartesià. Uno, dos, 
tres cuatro. Això, els de la meva edat, quan fèiem el Barrio Sésamo, els que no érem 
gaire il·lustrats, aquí encara hi vam arribar. El segon, el Jordi Sánchez. El Jordi 
Sánchez no, perquè el Jordi Sánchez és a la presó. Per tant, un que és a la presó 
tampoc pot ser. Doncs correm la llista. Següent, un que no sigui a la presó; en Jordi 
Turull. No hi és, però ja li posarem, entremig del primer i el segon debat d’investidura. 
Llavors, què coi és, això? I davant d’això, perquè a vegades s’han de dir les coses pel 
seu nom, jo m’he llegit la moció, ara me l’estava llegint, i no he entès, sincerament, de 
la seva explicació, i li ho dic amb bona voluntat, no he entès amb què no està d’acord. 
Potser és que la meva capacitat intel·lectual no dóna gaire de si, que això ja li 
admeto. Però, és clar, me la llegia i pregunto: “Primer. Refermar-nos en el compromís 
d’aquesta institució de condemnar l’arbitrarietat i l’ús partidista de les lleis. Treballar 
per la restitució dels valors democràtics, el foment dels drets i llibertats dels pobles, la 
llibertat d’expressió, la voluntat del poble de Catalunya i tirar endavant, des d’aquesta 
institució, accions republicanes”. Bé, quan parlem de drets fonamentals i llibertat 
d’expressió, de valors democràtics, entenc que, fins aquí, encara hi podem estar tots 
d’acord. Penso, perquè si no compartim aquest nucli essencial, a partir d’aquí, no cal 
que fem res més. “Segon. Que la Diputació de Girona es posicioni a favor del dret de 
manifestació i expressió com a dret inalienable dels drets humans”. És a dir, estem 
defensant dret de manifestació i dret d’expressió. Això també entenc que són valors 
que els Socialistes poden compartir. Els Socialistes i tothom, s’entén. “I doni suport a 
qualsevol càrrec o persona de la Diputació que puguin ser perseguits políticament per 
la Justícia espanyola. Tres. S’exigeix la llibertat dels presos polítics”, perquè són 
presos polítics. Per cert, vostès van votar una moció, en aquest ple, en aquest sentit, 
que demanava la llibertat dels presos polítics. Llavors, m’agradaria saber si és que 
hem canviat d’opinió en aquest punt o si també el podem compartir. “Quart. Que les 
persones que són a l’exili puguin tornar amb garanties, sense veure’s sotmeses a cap 
judici pel lliure exercici polític. Cinquè. Declarar la vulneració de les llibertats de les 
persones recollides i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la 
persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret 
a decidir dels ciutadans per part d’un Estat que jutja les idees i empresona de forma 
il·legal”. Quan parlem de llibertat d’expressió, i aquí li faig una valoració positiva, la 
seva posició en aquest plenari no ha estat mai la mateixa, i això també s’ha de dir, 
perquè s’han de dir les coses pel seu nom, que la del Partit Socialista Obrer 
Espanyol, claríssimament, i fins i tot, en molts casos, que la del Partit Socialista de 
Catalunya. No ha estat la mateixa i això, aquest Govern li admet, li reconeix, li valora i 
li agraeix, les quatre coses. Li admet, li reconeix, li valora i li agraeix. Ara, dit això, 
també s’ha de dir la resta. Quan parlem de llibertat d’expressió i tot això, i del fet que 
s’està perseguint, a vegades, idees i coses que no tenen sentit, això jo li he sentit dir 
a la senyora Margarita Robles. Per tant, entenc que, si ho diu la senyora Margarita 
Robles, vostès que tenen una posició molt més positiva, també ho poden admetre. 
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“Denunciar l’evident manca de separació de poders de l’Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’Estat”. Si vol que li 
porti declaracions de dirigents del Partit Socialista parlant de la poca separació entre 
el poder judicial i el poder executiu, si vol que les porti, hauré de venir amb un carro, 
per portar-les totes. Per tant, entenc que aquest punt també el podem compartir, 
perquè ho diu la pròpia gent del Partit Socialista. “Demanar a les institucions 
europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una dictadura i apel·lar a la 
justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata, etc.”. Aquí li admeto 
una cosa; a vegades es trivialitzen conceptes, perquè, per exemple, quan parlem de 
terrorisme, potser es banalitza i, evidentment, tampoc no tot és dictadura. Això també 
li podem admetre. Però també entenc que, per una qüestió d’una paraula, semàntica, 
no votaríem en contra d’una moció, perquè al final, la moció és un paquet que s’ha de 
valorar en el seu conjunt. “Instar totes les entitats de la demarcació a defensar els 
drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims 
representants escollits democràticament al Parlament de Catalunya”. Aquesta frase, 
passéssim quan passéssim la moció, en qualsevol context, és igual el que sigui i l’any 
que la passéssim, això sempre s’ha de defensar. I després, quan es parla de l’Espai 
Democràcia i Convivència, de defensa de les institucions catalanes, la convivència, la 
cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”. Per tant, acabo. Avui, el que 
tenim, és que tot és terrorisme, sedició, rebel·lió, cop d’estat. Home, no, avui parlem 
de coses tan bàsiques com drets fonamentals, drets polítics, llibertats polítiques, 
respecte per les urnes, que acabem de passar per unes eleccions, democràcia, 
justícia, separació de poders, etc. Són els valors bàsics i fonamentals de qualsevol 
societat democràtica moderna de l’Europa occidental del segle XXI. Perdoni que faci 
servir aquests termes. Vostès, fins a dia d’avui, com a Grup Socialista, han tingut una 
postura, en el ple de la Corporació, molt diferent de la del Partit Socialista Obrer 
Espanyol, i bastant diferent, fins i tot, m’atreveixo a dir, de la del Partit Socialista aquí 
a Catalunya. Penso, fins i tot, una postura que, en molts moments, i aquí parlo potser 
a títol més individual, que penso que els honora. I penso que han sabut marcar un 
discurs propi. Jo, avui, que em costa molt d’entendre, i a aquest Govern li costa molt 
d’entendre, que aquesta moció no la votin a favor, perquè nosaltres, el que 
entendríem, és això que, de vegades, des de la CUP, se’n diu un sí crític. Això ho 
podríem entendre, un sí, però amb matisos. Però l’equidistància és més difícil de 
justificar. Nosaltres, evidentment, hi votarem a favor, perquè en part som un dels 
proponents. 
El president del grup del PSC senyor Juli Fernández pren la paraula i respon, gràcies, 
la veritat és que el nostre grup no perseguia ser protagonista d’aquest plenari ni 
d’aquesta sessió però en qualsevol cas jo, mirin, porto ja una guerra política a sobre 
les esquenes i no m’havia trobat mai doncs que amb una moció d’aquest tipus o amb 
un posicionament polític, una altra formació política intenti qüestionar un 
posicionament polític del nostre grup. Jo he defensat dient evidentment que en la 
situació es generaven unes certes contradiccions, però no deixa de ser un pensament 
polític, no perquè hem justificat una abstenció, i no un vot favorable amb aquesta 
moció, que mai, òbviament, ens ha passat pel cap fer un vot en contra. I és que el 
pensament ha de ser plural, i jo crec que és veritat el que diu el senyor Piñeira que 
molts amb aquesta cosa en aquest moment el que estem denunciant són coses del 
carrer però tampoc us podeu oblidar d’on estem en aquests moments i jo ho he dit 
abans, ho he dit suaument: està clar que segurament que Madrid no ha fet política en 
absolut però està clar que nosaltres, ho hem fet tot bé? Tot està ben fet? I això no vol 
dir que nosaltres estiguem justificant ni molt menys el que està fent el jutge Llarena ni 
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molt menys perquè d’alguna manera entenem que això no ajuda en absolut a resoldre 
el problema polític que tenim. Però aquesta moció diu moltes més coses, no només 
parla de presos polítics, parla des de la gent que està a l’exili, parla de tirar endavant 
accions per a la república. Parla d’un pensament polític que nosaltres respectem 
moltíssim. El que no es pot fer en aquest moment de la política, tal com està ara la 
política, és assenyalar aquells que no pensen igual. Jo crec que això no és positiu i jo 
crec que el nostre grup el que intenta és intentar no col·locar-nos en cap vot concret 
potser inclús a risc d’equivocar-nos. El meu partit ja sap què és equivocar-se. I per 
això segurament entre altres coses estem allà on estem en aquests moments. Però 
inclús a risc d’equivocar-nos volem estar a prop d’intentar trobar espais que ens han 
de permetre resoldre el problema polític, i no amb la justícia. Jo entenc que a la millor 
algú voldria que votéssim a favor però en cap cas hem parlat ni molt menys que no 
compartim l’esperit d’un govern en equip, però aquesta moció –vostè sap senyor 
Piñeira– va més enllà dels termes que vostè ha assenyalat i no voldria que en aquest 
moment el protagonisme del debat fos la nostra orientació, jo crec que avui el 
protagonista ha de ser que evidentment la Diputació de forma majoritària sense cap 
vot en contra, l’abstenció tampoc és un vot en contra, demanar que s’actuï 
políticament i la gent surti de la presó. Per tant, posem en valor aquesta part positiva i 
deixem que les formacions polítiques puguin defensar el seu posicionament amb total 
respecte com nosaltres hem respectat tots els posicionaments que s’han fet aquí. Per 
tant no qüestionem el fet de que una formació política intenta justificar el per què 
d’una abstenció i ha dit abans que des d’una certa incomoditat. Comprenc que en 
aquests moments hi ha una gran part de del país, que hi ha gent que està molt 
incòmoda amb la situació, moltíssima gent, de tots els sectors. Per tant, crec que és 
una cosa que ens pertoca a tots intentar posar aquests espais per a treballar cap a la 
cohesió i el que és la situació de normalitat que per desgràcia encara trigarà en 
arribar. 
El president senyor Pere Vila pren la paraula i manifesta, abans de sotmetre la moció 
a votació, referent al que em preguntava el diputat senyor Lluc Salellas, com a 
president, sobre com ha anat l’acompanyament i com ha anat la resposta als presos i 
als exiliats, jo ja li vaig manifestar en el seu moment que no havent parlat o podent 
parlar o visitar a tots jo he fet la meva feina però jo ho emmarco en una feina com un 
més. És a dir, he intentat no barrejar el meu paper institucional, malgrat que fins i tot 
hem tingut un debat intern perquè crec que em tocaria, però ho he fet més a títol 
individual i tot el que és institucional, que requereix notificacions, acords, això ho hem 
fet, només faltaria, però jo he fet com tots hem fet segurament. És a dir, intentar estar 
al costat de les famílies, intentar visitar gent a l’exili, intentar visitar gent la presó, que 
encara estic pendent de poder-ho fer perquè estic en una llista d’espera, i de posar-
me a disposició de les entitats si s’escau però a títol individual. Jo em vull emmarcar 
en aquesta situació perquè jo sóc un més de tot això, no per la meva figura de 
president crec que tingui una prioritat per sobre de ningú i per això li volia explicar que 
he fet com tots bonament estem fent i que segurament farem.  

S’APROVA per 22 vots a favor (PDeCAT, ERC, IdS i CUP) i 3 abstencions (PSC) 
 
11. PLE110/000009/2018-JP; Proposta Junta de Portav eus ; Moció dels grups 

CUP, PDeCAT, ERC i IdS, en defensa de la llibertat d'expressió i artística, i 
per la llibertat de Pablo Hasél i de Josep Miquel A renas, conegut com 
Valtònyc. (Exp. 2018/4032) 
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El president senyor Pere Vila dona la paraula al secretari general, qui llegeix la part 
dispositiva de la moció. 
 
“Atès que el Tribunal Suprem va ratificar la condemna de tres anys i sis mesos de 
presó pel cantant de rap Josep Miquel Arena Beltrán, conegut com a Valtonyc, per 
"enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes", "calúmnies i injúries greus a la 
Corona" i "amenaces" contra el president d'Actúa Baleares, Jorge Campos. 
 
Atès que la sentència arriba després que un altre raper, el lleidatà Pablo Hasel, fos 
jutjat a l'Audiència Nacional acusat d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i a 
les institucions de l'Estat per comentaris fets a twitter. Així mateix, mesos abans Alex 
Nicolaev, el raper de Sabadell conegut com a Elgio, també va ser acusat per 
l’Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme, amb altres membres del col·lectiu 
La Insurgencia, i ara s’enfronta a dos anys i un dia de presó i una multa de 4.800€. 
 
Atès que la Sala Penal del Tribunal Suprem ja ha ratificat la condemna de l’Audiència 
Nacional espanyola de tres anys i mig pel mallorquí, mentre que Hasél espera l’ordre 
d’ingrés a presó –el 2015 també va ser condemnat per l'alt tribunal per «enaltiment 
del terrorisme». 
 
Atès que poques hores després de la sentència a Valtonyc, van tenir lloc dos fets 
especialment greus: El segrest cautelar del llibre Fariña, del periodista Nacho 
Carretero, que aprofundeix en la història del narcotràfic a Galiza; i la retirada a 
ARCOMadrid de l'obra titulada Presos Políticos en la España Contemporánea, en què 
apareixen, pixelades, imatges d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart o els 
joves d'Altsasu. 
 
Atès que el 2017 pot ser recordat com l'any dels delictes d'opinió. El conegut cantant 
de Def con Dos Cesar Strawberry va ser condemnat a un any i mig de presó per un 
delicte d’enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes per comentaris publicats 
a Twitter. La tuitaire Cassandra Vera va ser condemnada per l'Audiència Nacional a 
un any de  presó i 7 d'inhabilitacio absoluta per piulades sobre el feixista Carrero 
Blanco. El col·lectiu de rap La Insurgencia també va passar per l'AN i van ser 
condemnats a un any i un dia de presó per enaltiment del terrorisme. Durant el mes 
de març van tenir lloc set judicis per enaltir el terrorisme a les xarxes, i durant el 
novembre, Alfredo Ramírez es convertia en la primera persona que entrava a presó 
per opinar a les xarxes socials. 
 
Atès que la persecució de la llibertat d’expressió a Espanya s’ha mogut en uns 
estàndards preocupants des de fa ja temps, però està arribant a cotes inaudites a 
partir de l’any 2015 quan el Govern del PP va aprovar la Llei de Seguretat Ciutadana i 
endurir el Codi Penal. Aquesta reforma ha permès d’una banda, l’ús expansiu de la 
legislació antiterrorista per perseguir part de la dissidència política. Així ho denuncien 
organitzacions com Amnistia Internacional en l’Informe “UE: Las orwellianas leyes 
antiterroristas privan de derechos bajo el pretexto de defenderlos”, publicat el gener 
de 2017. L’Informe revela que a l’Estat Espanyol les reformes del Codi Penal de 2015 
sobre l’enaltiment del terrorisme han ofegat ja opinions i comentaris legítims 
constituint “una limitació absolutament desproporcionada de la llibertat d’expressió”. I 
és que l’ús de tipus delictius relacionats amb el terrorisme tan sols és acceptable 
quan l’expressió corresponent pugui ser efectivament vinculada a una voluntat i efecte 
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de donar lloc o provocar accions terroristes. Les expressions genèriques de desitjos o 
altres formes de provocació en aquest terreny, per molt ofensives que siguin per 
alguns sectors de la població, no poden ser perseguides a través d’aquest tipus penal 
sense incórrer en el risc de crear un ambient de censura i intimidació entre aquells 
que volen expressar opinions extremes, provocadores o xocants. En el mateix senti 
s’ha manifestat el Relator especial de les Nacions Unides per a la llibertat d’expressió, 
que ha alertat que amb aquesta reforma del Codi Penal es podrien penalitzar 
comportaments que fins aleshores no constituïen delictes de terrorisme. 
 
Atès que el dret a la llibertat d’expressió no consisteix només en tolerar allò inocu, 
autoritzat, que pugui deixar indiferent al poder. El que es protegeix en democràcia “és 
precisament quan es presenten idees que ofenen, xoquen, o pertorben l’ordre 
establert quan la llibertat d’expressió és més preciosa”. Així ho recull el Tribunal 
Europeu de Drets Humans que va condemnar l’Estat Espanyol en el denominat “Cas 
Otegi” amb sentència del 15 de març de 2011. 
 
Atès que la privació de llibertat, o fins i tot, l’ús del dret penal per perseguir meres 
expressions o idees (llibres, cançons, tuits, etc) constitueix de per si una mesura 
desproporcionada i, en conseqüència condemnada per part d’organismes rellevants 
de Nacions Unides, el Consell d’Europa i el propi Tribunal Europeu de Drets Humans. 
L’art, expressat en qualsevol de les seves formes -literatura, pintura, teatre, cinema o 
com fa Valtonyc, amb la música-, no pot ser limitat per la seva ideologia i ha de poder 
expressar- se amb un marge de llibertat ampli. Cada condemna a un artista per les 
seves expressions és un atac a la llibertat d’expressió del conjunt de la ciutadania i al 
pluralisme polític que és un valor fonamental i pressupòsit d’una societat democràtica. 
 
Per tots els elements exposats, els grups CUP, PDeCAT, ERC i IdS proposen al Ple 
de la Diputació de Girona l’adopció de l’ACORD següent:  
 
Primer. Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat espanyol, 
expressada en la modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte 
d’enaltiment del terrorisme i d’injúries al Rei a casos com els de Josep Miquel Arenas, 
més conegut com Valtonyc, Pablo Hásel i Alex Nicolaev, més conegut com a Elgio. 
 
Segon. Mostrar el suport als cantants de rap Valtonyc, condemnat a tres anys i mig de 
presó, Pablo Hásel, condemnat a dos anys i nou mesos de presó, al cantant de rap 
Elgio condemnat a dos anys i un dia de presó, i a qualsevol artista que pateixi 
persecució per les seves obres de creació.  
 
Tercer. Que la Diputació defensi públicament la llibertat d’expressió i de creació 
artística com un dels pilars centrals de la nostra societat democràtica.  
 
Quart. Que la Diputació de Girona doni suport a aquelles iniciatives ciutadanes 
d’artistes, músics i veïns i veïnes en general que s’organitzen al voltant de la defensa 
de la llibertat d’expressió.  
 
Cinquè. Instar al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris que a la nova 
República Catalana s’hi puguin garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, 
especialment en les expressions artístiques. 
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Sisè. Traslladar aquests acords a Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc, a 
Pablo Hásel, a Alex Nicolaev, més conegut com a Elgio, el Parlament de Catalunya 
així com als seus grups polítics.” 
 
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta la 
moció tot dient, aquesta és una moció que signem els quatre grups però que també 
és bo de saber que la vam proposar com a CUP i que ens va agradar que la resta de 
grups, a excepció del Partit dels Socialistes de Catalunya, la volguessin signar i 
proposar jo no entraria en el debat que hi hagut abans perquè no em pertoca però sí 
que una moció en defensa de la llibertat la expressió no pugui estar signada per tots 
cinc, a mi em va sorprendre, que no pugui estar signada i proposada. Em va 
sorprendre. Aquí ja no parlem ni del context institucional ni res, parlem d’un cas 
concret que són uns rapers i la defensa de la llibertat i la cultura, que són dos 
elements que el Partit dels Socialistes de Catalunya ha defensat històricament arreu i 
en tot moment. Dit això, la moció intenta explicitar que la institució de la Diputació 
està al costat d’aquella gent que fa cultura, d’aquella gent que utilitza el dret a la 
llibertat d’expressió per expressar crítica també a través de la música o a través de 
qualsevol disciplina artística. Cal tenir clar que la llibertat d’expressió és precisament 
això: és poder ser crític, és poder dir allò que pensem a través de la música, a través 
de la pintura, a través del cinema, a través de la literatura i per tant en un moment en 
què tenim tres rapers catalans, ja siguin catalans de Mallorca o catalans de Sabadell 
o de Lleida, però catalans, que estan a punt d’entrar a presó pertoca a les institucions 
situar-se al seu costat i no nomes això sinó que d’alguna manera la Diputació es 
pugui implicar, ja sigui econòmicament o a través del suport amb recursos o amb 
espais o amb allò que sigui pertinent, en totes aquelles iniciatives ciutadanes 
d’artistes, músics i veïns que s’organitzin al voltant de la llibertat d’expressió. Això és 
el que demanem nosaltres o el que demanem tots els grups que signem. Creiem que 
ara més que mai toca, davant la repressió, davant de les actuacions d’aquest Estat 
pervers i autoritari que tenim ens toca estar junts, units en la defensa d’allò que 
malauradament sembla que estiguem en un debat del 1931 i no del 2018, però som al 
2018 i a alguns els agradaria que no tornéssim al 31 sinó que tornéssim segurament 
al 39. I davant d’això nosaltres sempre estarem dempeus.  
El president del grup del PSC senyor Juli Fernández intervé i comenta, si, per 
posicionar el nostre grup. Bé jo en qualsevol cas lamento una miqueta el que el 
senyor Salellas diu que no entén per què el nostre grup no és proposant. Bé, en 
aquella junta de portaveus jo no vaig prendre la decisió de ser proposant perquè entre 
altres coses jo he de parlar-ho amb els companys i veníem d’una moció anterior que 
també va generar la meva pròpia incomoditat com a portaveu, per tant, en qualsevol 
cas l’important crec jo que és que votarem que sí. I votarem que sí malgrat que hi ha 
algun punt en què nosaltres podríem dir: «Escolti, només per aquest punt ens 
podríem arribar a abstenir». Perquè clar, el punt cinquè parla de «la nova República 
Catalana» i aquest no és el nostre projecte polític i també s’hauria de respectar que 
nosaltres no defensem una Catalunya independent en forma de república. I el punt hi 
és i el votarem igualment tot perquè entenem que el que realment és important és que 
es llegeixi un missatge que estem a favor de la llibertat d’expressió, malgrat que 
aquest matís pot ser important, nosaltres la votarem. Però, ja dic, senyor Salellas si jo 
no vaig decidir incorporar-me com a proponent no ho agafi com un element negatiu. 
En tot cas, potser jo no la vaig aprovar en aquell moment, potser com que els 
companys no estàvem tots a la Junta de Portaveus, jo no vaig estar prou… en 
qualsevol cas no hi ha problema, jo inclús diria més: si ara es pot reparar i vol que hi 
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siguem no hi ha problema per això. No s’ho agafi com una debilitat en el projecte en 
quant a la defensa, no és així. En tot cas, potser ens manquen reflexes a mi o a la 
nostra agenda, però no s’ho agafi en aquest aspecte. L’important és que avui aquí 
surti un vot per unanimitat que estem a favor de la llibertat d’expressió.  
El portaveu del grup d’ERC senyor Pau Presas pren la paraula i manifesta, 
simplement reafirmar-nos en tot el que hem dit anteriorment, no només la llibertat 
d’expressió està en perill a l’Estat espanyol sinó que la discrepància política es 
persegueix i es castiga, com podem veure, amb presó. I volem remarcar la 
contradicció que en l’anterior moció el grup socialista s’abstingués i en canvi en 
aquesta moció el grup socialista hi voti a favor. Desenganyem-nos: tot forma part de 
la mateixa ofensiva repressiva i en aquest sentit quan parlem de crear fronts amplis 
parlem –tal com ha dit el senyor Fernández que diu i sempre ha dit Junqueras– que 
hem d’estar tots al mateix front. I per tant aquest front és el d’estar al costat de la 
democràcia i al costat de la llibertat d’expressió. 
El portaveu del grup del PDeCAT pren la paraula i manifesta, dues reflexions com a 
Govern. La primera: bé està el que bé acaba. Per tant, la votarem tots a favor, 
l’aprovarem per unanimitat, doncs això és l’important. Per tant, en aquest sentit en 
nom del Govern donar les gràcies a tots els grups que la votin a favor que al final és 
el que compta i el que és l’important. El posicionament polític definitiu que s’acabi 
adoptant, després si els procediments interns dels grups d’una o una altra, aquí sí que 
entenem que al Govern no li toca qüestionar-ho sinó només valorar la posició política 
que pren cada grup i per tant en aquest sentit com que s’aprovarà per unanimitat això 
per a nosaltres és el més important amb independència de com s’hagi arribat fins 
aquí. Per tant, gràcies a tots els grups: al grup d’Independents de la Selva, al grup de 
la CUP, al grup del partit socialista, al grup d’Esquerra Republicana de Catalunya i per 
tant al Govern. Per intentar explicar d’una manera breu aquesta moció que presenta 
la CUP i que ha estat subscrita per tres grups més d’aquesta corporació, fent-ho amb 
un símil borsari: què cotitza a la baixa? La llibertat d’expressió i la llibertat de creació 
artística, que bàsicament és del que parla aquesta moció en concret perquè dels 
altres temes n’ha parlat la moció anterior. Què cotitza a l’alça, malauradament i molt a 
l’alça? La persecució desmesurada i penal contra tot allò que es pugui interpretar com 
a discrepància, com a apartar-se de la doctrina oficial, com a opinar, com la crítica, 
com la crítica política especialment. Cotitza a l’alça el fet de que tot és terrorisme 
banalitzant el terme terrorisme, que és molt seriós. El terme terrorisme és molt seriós. 
I a més a més, tampoc cotitza a l’alça cap forma de creació cultural que pugui 
interpretar-se que porta implícita una crítica. I sense llibertat d’expressió i de creació 
artística –que és del que parla la moció– no hi ha autèntica democràcia ni llibertat. 
Però encara més, la societat s’empobreix. S’empobreix políticament, s’empobreix 
socialment i sobretot s’empobreix culturalment. Per tant, evidentment, com a Govern 
som proponents d’aquesta moció, la votarem a favor i celebrem que es pugui aprovar 
per unanimitat de tots els grups, que al final és el que compta. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
12. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència, i aprovada per unanimitat 
dels assistents, i de conformitat amb els articles 103.3 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, i l’article 82.3 del ROF, es tracta la proposta següent: 
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12.1. PLE110/000002/2018-PDDSPE; Proposta president. Proposta al Ple de l'inici de 
la contractació de l'expedient de biomassa del FEDER (Exp. 2017/8656) 
 
12.1 PLE110/000002/2018-PDDSPE; Proposta president.  Proposta al Ple de l'inici 
de la contractació de l'expedient de biomassa del F EDER (Exp. 2017/8656) 
 
“Vist que els ajuntaments de Bordils, Campdevànol, Cassà de la Selva, Fontanals de 
Cerdanya, la Jonquera, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners i Vilobí d’Onyar, 
que participen d’aquest contracte, tenen una actuació elegible dins de l’operació 
GO03-000003 “Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella 
forestal” aprovada en la primera convocatòria dels eixos 4 i 6 del programa operatiu 
FEDER Catalunya 2014-2020 i amb un cofinançament FEDER aprovat del 50% de la 
despesa elegible. 
 
Vist que el programa BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, 
finançat pel programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020, 
en virtut de l’acord de subvenció número 64978, du a terme l’assistència tècnica en 
treballs qualificats que els ens locals de les comarques gironines encomanen en 
matèries d’eficiència energètica i energies renovables. 
 
Vist que els municipis que participen en aquesta licitació han sol·licitat el Pla de 
serveis per al Foment de l'Eficiència Energètica i les Energies Renovables i per a la 
Promoció de la Biomassa Forestal a les comarques de Girona. 
 
Vist que el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha redactat la memòria 
de l’operació Bebiomassgi per a la convocatòria FEDER esmentada en el primer punt, 
per tal d’obtenir major impacte al territori des del punt de vista de la competitivitat, 
creació de llocs de treball i creixement de la UE. En aquesta memòria d’operació es 
descriu que es licitarà les obres de la caldera i que s’inclourà el servei integral de 
manteniment, subministrament d’estella i gestió energètica de l’edifici o edificis 
associat al subministrament tèrmic amb energies renovables (garantint com a mínim 
un 5% d’estalvi tèrmic i un 10% d’estalvi elèctric), per tal de reduir l’impacte 
d’emissions de CO2 d’una manera més eficaç i garantir el bon funcionament de la 
instal·lació. Per aquest motiu, el contracte que es proposa a continuació es planteja 
com un contracte mixt, en que a banda de realitzar les obres d’instal·lació de la 
caldera de biomassa, es realitzi el subministrament d’energia tèrmica (a partir de 
biomassa) i també els serveis de gestió energètica, manteniment preventiu i correctiu 
de la instal·lació prevista en el projecte. 
 
Atès que la durada prevista del contracte és de 5 anys i, de conformitat amb les 
atribucions per a la contractació que la disposició addicional 2a 2 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, les competències com a òrgan de contractació corresponen al Ple.  
 
D’acord amb els antecedents, el president proposa al Ple l’adopció de l’acord 
següent:  
 
Primer. Iniciar l’expedient de contractació mixta de subministrament, obra i serveis per 
a la contractació conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en els 
edificis de titularitat municipal dels municipis de Bordils, Campdevànol, Cassà de la 
Selva, Fontanals de Cerdanya, la Jonquera, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de 
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Farners i Vilobí d’Onyar, amb  cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió europea, d’acord amb els articles 116.1 i 28 de la 
LCSP.  
 
Segon. Incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte: 
convenis de col·laboració entre els diferents municipis i Diputació de Girona, el plec 
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que 
hauran de regir el contracte, així com el certificat d’existència de crèdit i la fiscalització 
prèvia d’Intervenció, justificant adequadament l’elecció del procediment i els criteris 
que es tindran en consideració per adjudicar el contracte. Finalment, caldrà 
incorporar-hi l’informe jurídic i l’informe d’intervenció de fiscalització de la despesa, 
conforme el disposat a l’article 116 i la DA 2a del LCSP. 
 
Tercer. Publicar l’anunci d’informació prèvia en el Diari Oficial de l’Unió Europea i en 
el perfil del contractant, d’acord amb l’article 134 de la LCSP. 
 
Quart. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de la Diputació de Girona.” 
 
La diputada delegada de Programes Europeus senyora Maria Àngels Planas pren la 
paraula i manifesta que, aquest punt de l’ordre del dia és iniciar la contractació d’unes 
calderes de biomassa per a ajuntaments i escoles de Bordils, Campdevànol, Cassà 
de la Selva, Fontanals de la Cerdanya, La Jonquera, Sant Hilari Sacalm, Santa 
Coloma de Farners i Vilobí d’Onyar. En aquest cas el subministrament d’estella, el 
manteniment de la caldera i la garantia de la caldera són de cinc anys i per tant el 
contracte l’hem de tenir durant cinc anys i el motiu que passem pel ple és perquè és 
més de quatre anys i la urgència ha vingut justificada perquè el que intentem és 
poder-ho adjudicar abans de juny perquè puguin començar les obres a les escoles en 
què realment s’ha de posar la caldera i així al mes de setembre ja estiguin les 
calderes posades i la mainada hi pugui tenir tot el servei de les prestacions de les 
calderes.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
13. PRECS I PREGUNTES 
 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que són unes quantes 
preguntes i potser podríem anar ràpid i fer pregunta-resposta, si li semblés bé, senyor 
president. 
El president senyor Pere Vila manifesta que hi està d’acord. 
El diputat senyor Salellas comenta que la primera, és que fa onze mesos vam aprovar 
una moció en què reclamava que condemnàvem totes les formes de violències 
sexuals, que es farien campanyes de sensibilització, prevenció i denúncia durant les 
festes majors i altres espais d’oci, que s’impulsarien accions de sensibilització i 
prevenció per unes relacions igualitàries i es donaria suport tècnic i econòmic als 
ajuntaments per desenvolupar totes aquestes campanyes. El que hem vist aquest 
any, que per exemple, l’ajuntament de Figueres, que havia tirat endavant una 
proposta molt interessant just fa un any, no ho farà. La setmana passada va haver-hi 
un assassinat masclista a la localitat de Blanes i ens agradaria saber d’aquella moció 
que vam aprovar fa onze mesos exactament què s’ha fet perquè nosaltres no tenim 
constància ni de que s’hagin fet les campanyes, ni que s’hagi donat suport econòmic i 



 
   
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 

 

42

tècnic als ajuntaments en aquest sentit, i per tant ens agradaria saber en quin punt es 
troba. 
El president senyor Pere Vila respon que, el que li he de dir és el que li vaig 
manifestar en el seu moment. Li prepararem la contesta, ara no tinc el detall de tot el 
que s’ha fet perquè hem de parlar amb els diferents departaments involucrats i tan 
bon punt ho tinguem li farem arribar. 
El diputat senyor Salellas comenta que en segon lloc, la pregunta té a veure amb el 
retard en penjar els vídeos del ple. El vídeo del ple de febrer es va penjar fa una 
setmana, el vídeo del ple de març encara no es pot trobar a les xarxes malgrat ho 
hem reclamat per activa i per passiva. Ens agradaria saber si en sap els motius i si 
podríem esmenar aquest tipus d’acció perquè entenem que si el ple es fa avui el més 
lògic és que els ciutadans puguin trobar el contingut per vídeo en 24-48 hores perquè 
els sistemes tècnics segur que ho permeten. I, lligat a això, a les xarxes socials dels 
comptes de la Diputació trobem a faltar que es parli, no surtin propostes no només de 
l’equip de Govern sinó també propostes que es puguin fer des de l’oposició o que fins 
i tot en algun cas si no s’aprova una moció se’n parli igualment. En l’últim ple hi va 
haver una moció que no es va aprovar que va presentar el nostre grup i que no se’n 
va parlar perquè no s’havia aprovat. Nosaltres considerem que el debat s’ha tingut i 
també s’hauria de relatar en les xarxes socials i per tant això seria un prec: que 
s’incorporin. 
El president senyor Pere Vila respon, referent al tema del vídeo, és cert que al darrer 
va haver-hi un problema tècnic i per tant no es va poder penjar. El que va passar al 
del mes de febrer que es pengés més tard, això evidentment tampoc ha de ser, i s’ha 
parlat amb l’empresa des del moment que va passar el fet concret i s’intentarà que no 
torni a passar perquè els vídeos, evidentment, per això es contracta una empresa, 
han d’estar penjats en temps i forma. Pel tema de les xarxes socials també en 
parlarem amb el nostre equip de comunicació i mirarem de recollir tot el que es parli 
perquè finalment negar una cosa que s’ha parlat que segurament en 48 h estarà a la 
xarxa o que molts dels presents ho piulen o ho comenten en altres vies de 
comunicació és també absurd i no és pas la voluntat d’aquest equip de Govern. 
El senyor Salellas intervé i comenta, llavors, me’n queden tres, senyor president, no 
m’allargaré més. Ens agradaria saber uns projectes que es diuen Educació 360 que 
estan impulsant alguns ajuntaments i entitats al voltant de l’educació i, tot i saber que 
la Diputació no té competències en l’àmbit educatiu –és cert que sí subvenciona per 
exemple la UNED, l’Escola d’Adults o fins i tot s’han fet tot el que és l’ajuda a les llars 
d’infants perquè la Generalitat no ho ha pogut assumir– és a dir, en alguns casos sí 
que hem subvencionat temes educatius i ens agradaria saber, perquè se’ns ha fet 
arribar, que aquest projecte Educació 360 s’ha rebutjat donar-hi suport malgrat que 
alguns ajuntaments i entitats ho estan tirant endavant i ens agradaria saber els motius 
i si hi ha possibilitat que en un futur això canviï. 
El president comenta que el respondrà el senyor Piñeira. 
El vicepresident tercer senyor Piñeira pren la paraula i manifesta, per respondre i de 
manera breu, amb la mateixa brevetat que vostè ho ha exposat, dues qüestions. 
Primera, és cert que malgrat que no tenim formalment una àrea d’Ensenyament a la 
casa es toquen molts temes educatius i per tant en aquest sentit en fem moltes 
d’actuacions en l’àmbit educatiu, majoritàriament moltes d’elles vehiculades a través 
de l’Àrea de Cultura de la Diputació, que per proximitat és la que és s’assembla, 
algunes vehiculades a través d’altes àrees de la corporació com pugui ser el cas, per 
exemple, de les aportacions que s’han fet a les llars d’infants i que ha suposat una 
aportació molt significativa. Segona qüestió sobre el que vostè em planteja 
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d’Educació 360, el que vostè ha dit penso que no és exacte per tant intento ser més 
precís. Nosaltres estem valorant aquests tipus de projectes, ja estem fent coses en 
aquest sentit. Per exemple amb la Diputació de Barcelona hem col·laborat en algun 
àmbit que defensa exactament la mateixa filosofia que el projecte que vostè em 
plantejava, estem en aquesta fase final d’anàlisi i per tant en aquests moments 
encara no hem pogut assumir res per manca de disponibilitat pressupostària però 
quant al concepte el compartim i la voluntat de l’àrea és que hi puguem participar. 
El diputat senyor Salellas intervé i comenta, la penúltima: moltes persones s’han 
adreçat al nostre grup –no sé si som l’únic grup o no– amb la queixa que es vetés una 
conferencia a la Casa de Cultura fa una setmana al voltant d’un tema, que és el 
senyor Pàmies, però que malgrat nosaltres puguem compartir o no el plantejament 
que fa el senyor en qüestió a nosaltres ens agradaria saber quins motius o quan es 
veta i quan no es veta una conferència. Aquesta és la pregunta de fons. Agafem el 
cas en concret per fer la pregunta que és: quan es veta i quan no es veta una 
conferència i quins criteris es fan servir perquè creiem que això ha de ser transparent 
i hem de tenir clar quan sí i quan no, entre altres coses perquè si els criteris son 
transparents podrem discutir si ens semblen bé o no ens semblen bé. Ara mateix no 
tenim clar quins criteris són. Fins ara enteníem que a la Casa de Cultura, a no ser que 
fos una conferència que anés clarament amb l’apologia de la violència o per la 
discriminació d’un col·lectiu o tal… Això que són casos així, doncs tothom hi tenia 
cabuda, era casa de cultura del poble malgrat comparteixis o no. Vull dir, estic segur 
que el senyor Piñeira comparteix una part només del contingut de les conferències 
que s’hi fan, no? Per tant, ens agradaria saber si hi són aquests criteris i quan hi són, i 
si els podríem debatre. Agafant el cas que és el cas que a nosaltres ens ha arribat, 
potser n’hi ha hagut altres, però que ens ha arribat aquesta setmana amb moltes 
crítiques, de per què s’havia fet el vet, quan ja estava anunciat que l’acte –més en el 
cas quan s’havia anunciat– que s’havia donat el permís que es faria a la Casa de 
Cultura. 
El vicepresident tercer senyor Piñeira pren la paraula i comenta, gairebé li agraeixo 
que em faci la pregunta i per tant li intentaré respondre. Primera, no és feina d’aquest 
diputat, això suposo que ja s’entén, fiscalitzar tots i cadascun dels continguts que es 
donen a la Casa de Cultura, perquè a la Casa de Cultura s’hi fan centenars, milers 
d’activitats a l’any, milers, entre exposicions, cursos, jornades, seminaris, tallers, 
conferències, etc., etc., per tant evidentment la fiscalització de totes i cadascuna de 
les activitats per part del diputat seria de contingut impossible. Segona, quan es veta 
alguna activitat a la Casa de Cultura de les que se’ns proposen? Jo diria «gairebé 
mai». Però no li diria «mai», gairebé mai. I el gairebé és important. Posaré un 
exemple perquè s’entengui fàcil quan diem el «gairebé mai» o el «mai». Si una 
persona vol venir a la Casa de Cultura a fer una conferència que abordi l’apartheid i la 
segregació racial a Sudàfrica des del punt de vista històric, que en fem moltes de 
conferències d’història a la Casa de Cultura, a la Casa de Cultura hi té cabuda. Si una 
persona vol venir a la Casa de Cultura a fer apologia de l’apartheid i a defensar la 
segregació racial i les bondats i les virtuts de separar la gent per raó de raça, a la 
Casa de Cultura no hi té cabuda. A priori nosaltres apliquem un criteri que podríem 
denominar obert de mentalitat i òbviament jo molts continguts que es donen la Casa 
de Cultura els puc compartir a nivell personal però és la meva responsabilitat dir 
concretament si una conferència sí o una conferència no. I a més a més les coses no 
es fan només al gust del diputat. Si hagués de programar el diputar a la millor només 
faríem música clàssica i seria molt avorrit. I, per sort, programa molta gent i arriben 
moltes propostes i això ens enriqueix culturalment i des del punt de vista de la 
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pluralitat de l’oferta. Per tant, quan es veten? Gairebé mai. En quins casos es veten? 
Quan hi ha coses que contradiuen principis fonamentals, missatges fonamentals, 
criteris bàsics que acceptem comunament totes les administracions públiques, etc., 
etc. I què va passar en aquest cas concret? A nosaltres ens arriba una proposta que 
és la següent: se’ns proposen quatre conferències, li llegeixo els títols. És un cartell, 
que a més a més suposo que vostè l’ha vist, que està penjat a les xarxes socials i es 
parla d’una alimentació sobirana i sostenible, i surten aquí unes verdures i unes 
fruites molt maques dibuixades. Fins aquí anem bé. Quatre conferències: - 
«L’alimentació i la salut, les veritats ocultes de l’alimentació.» I es parla d’agricultura. 
Diu: «Senyor Tal, agricultor ecològic». Molt bé. - «La gastronomia dels camins, com 
introduir plantes silvestres a la dieta.» Molt bé. - «Alimentació i dejuni, una manera de 
preveure i guarir-se.» Bé, fins aquí suposo que molt bé. - I «Saber escollir el que 
convé menjar.» Molt bé. Són títols aparentment neutres que quan un els veu pensa: 
es parlarà d’alimentació saludable. I evidentment els responsables de la Casa de 
Cultura i evidentment no els responsables polítics, perquè a mi cada vegada que 
volen fer una conferència no m’ho demanen perquè, si no, no acabarien mai, 
consideren que és un àmbit que pot caber a la Casa Cultura. Automàticament rebem 
molts inputs de molts llocs. Rebem inputs de les autoritats sanitàries, de les autoritats 
sanitàries oficials i del CatSalut, Departament de Salut. Rebem inputs de la comunitat 
científica. Rebem inputs dels col·legis professionals: de metges, de farmacèutics, etc., 
etc. I de tot el que és el que en podríem denominar el món sanitari i la comunitat 
científica rebem molts inputs. I què fem aleshores automàticament des de la 
corporació, que aplica un criteri en principi de bona fe, de ser ampli, molt ampli i obert 
de mires amb les conferències que poden ser-hi? Aquest és un criteri molt lax –per 
dir-ho d’alguna manera– i que pràcticament no es veta res, el que fem és demanar 
aclariment. I els diem: «Escolti, d’això que vostè ens diu que parlarà de l’alimentació 
saludable, digui’ns exactament quin és el contingut de la conferència». Perquè 
suposo que entendrem tots que una cosa molt diferent és dir que menjar pomes va 
molt bé per a la salut i una altra cosa és fer una conferència sota el mateix títol que 
digui que si vostè menja una poma se li cura el càncer. És molt diferent. El primer 
missatge s’hi pot estar més o menys d’acord si la fruita és molt saludable o no molt 
saludable, però el segon missatge, dir-li a la gent «vostè mengi pomes –per dir alguna 
cosa, ara ho exagero– que així es curarà el càncer i no faci res més»… compte al 
enviar aquest missatge des d’un fòrum públic, eh? I nosaltres a més a més com a 
àgora pública que som, perquè la Casa de Cultura pertany a una administració 
pública (Diputació de Girona) i som una àgora pública, tenim la responsabilitat de ser 
especialment curosos 1) amb els missatges que enviem com a corporació i 2) amb els 
missatges que permetem que s’enviïn des de casa nostra. Casa nostra entesa com a 
institució pública que per tant és de tots. I per tant demanem aclariment. I quan se’ns 
passa un aclariment –que si té interès li puc facilitar però li resumeixo perquè entenc 
que vostè el que vol és el concepte, no tant el detall– es comença a parlar 
d’alimentació saludable, etc., etc., i després es comença a parlar de teràpies 
alternatives i de tot de productes que s’han de promoure i que són molt bons. Es 
comença a parlar, no recordo els noms, de plata col·loïdal, MMS, etc. I jo evidentment 
que tot això de MMS i totes aquestes coses no tinc ni idea de què és, però ni idea ni 
penso que ho hagi de saber, m’informo de què és això, que és l’alerta que ens havia 
arribat des de les autoritats sanitàries. I quan mirem això del MMS és un producte, per 
posar un exemple, que es publicita, bàsicament és un clorit (perquè ens entenguem, 
un clorit és un lleixiu, per dir-ho col·loquialment), clorit de sodi és el que s’utilitza per 
fer el diòxid de clor que, per fer-ho fàcil, és el que es fa servir per emblanquinar el 
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paper a les indústries papereres. Per resumir. Això dissolt amb aigua oxigenada, si no 
recordo malament, i que es diu que això ho cura tot: el VIH, l’hepatitis, el càncer, 
l’autisme, tot un munt de malalties infecciones i tumorals, la grip A, etc., etc. Quan 
gratem una mica més ens adonem que l’any 2010 l’Agencia Española del 
Medicamento y el Ministerio de Salud va fer una alerta de salut pública on va dir: tot 
aquest tipus de productes, 1) que es retirin del mercat, 2) no es poden comercialitzar 
pels canals farmacèutics, 3) alertem dels efectes que poden tenir per a la salut ja no 
només al moment de confondre la gent que pot dur a confusió a l’hora d’eliminar 
determinades teràpies diguem-ne més provades científicament sinó que a més a més 
diu: això pot tenir efectes nocius per a la salut. El mateix exactament succeeix als 
Estats Units on l’Agència d’Alimentació i Drogues els va prohibir. El mateix, al 
Canadà, on les autoritats sanitàries canadenques van alertar sobre tot això i per tant 
quan comencem a gratar sota un títol aparentment neutre i no ofensiu s’hi amaga la 
promoció d’un seguit de teràpies i productes que, 1) no hi ha cap tipus d’evidència 
científica sobre els seus resultats, 2) a gent que els ha pres els ha comportat 
problemes de salut i problemes greus de salut i en algun cas s’ha posat en risc la vida 
d’alguna persona, 3) han estat prohibits en els circuits farmacèutics i en els circuits 
dels medicaments, 4) tota la comunitat científica, acadèmica, les autoritats sanitàries i 
els col·legis professionals alerten sobre els seus possibles efectes negatius i 
adversos, 5) pot induir a confusió i engany sobre el que és una teràpia correcta o no 
correcta. I davant de tot això, què considera la corporació? Doncs que això no hi cap 
perquè en aquest cas, i aquest seria el concepte, de la mateixa manera que hi ha un 
seguit de coses que són vetades que són el fer apologia de la discriminació –com li 
posava abans– per raó de raça, gènere, ideologia, religió, etc., etc., que això no 
tindria cabuda a la nostra corporació, una altra de les coses que també no permetem 
des de la corporació és que es puguin enviar –nosaltres que som una institució que a 
més té organismes de salut pública com el propi DIPSALUT– que es puguin enviar 
missatges a la ciutadania des d’una àgora pública, com al Diputació de Girona, que 
puguin ser contraris als principis bàsics i elementals i científics que es promouen des 
de les autoritats sanitàries, des de les administracions sanitàries, que nosaltres també 
en som una.  
El diputat senyor Salellas manifesta, no entraré en el debat però sí que agrairia que 
ens facilités aquests criteris, que vostè n’ha esmentat dos ara, si el tenen per escrit 
que els compartís amb els nostres diputats, que era la meva pregunta base. Ja sé 
que vostè ha explicat molt més però la meva pregunta base era aquesta.  
El vicepresident tercer senyor Piñeira respon, doncs li facilitarem uns principis, també 
li faig un advertiment: nosaltres no som els més savis del món per tant en aquests 
moments tenim uns criteris més o menys fixos, no és que hi hagi una normativa 
escrita sobre això; alguns fins i tot són criteris no escrits, per exemple el criteri que li 
he posat jo de la no discriminació per raó de raça no el tenim escrit enlloc però 
l’apliquem. El que farem és dues coses. Primera, fer un esforç perquè aquests criteris 
que més o menys apliquem, que molts són de sentit comú, etc., etc., però que no els 
tenim tan protocol·litzats, facilitar-los-hi. I dos, faig un advertiment, al llarg del temps 
ens poden sorgir casuístiques que no tinguem previstes, i si ens trobem amb una altra 
casuística com la que ens hem trobat ara es tornaria a vetar aquesta conferència, 
almenys mentre jo tingui la responsabilitat de prendre aquesta decisió de comú acord 
amb Presidència com es va fer, perquè jo penso que es va prendre la decisió correcta 
perquè enteníem una cosa també que és que els que la volien organitzar apel·laven 
exclusivament a la llibertat d’expressió i la llibertat d’expressió –i abans n’hem parlat– 
és un principi amplíssim, molt ampli, però no és del 100%. No hi cap tot. I l’exemple 
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de l’apartheid que li he posat és claríssim. Li faig aquest advertiment també en el 
sentit que pot ser que ens trobem en un futur amb noves casuístiques que en aquests 
moments no tenim previstes. També li dic que això ens passa pràcticament mai i que 
la Casa de Cultura té un criteri obert, flexible, ampli de mires i que intentem tocar 
totes les disciplines des de tots els punts de vista sempre i quan no es contradiguin 
aquests principis elementals. Però li facilitarem. 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i comenta que, per acabar, tenim una pregunta i 
entenem que seria Presidència qui ens l’hauria de respondre perquè és qui vam veure 
als mitjans explicant-ho, que és saber exactament la partida que la Diputació posarà 
en el futur Museu Thyssen i quines són les garanties que aquest museu en farà prou 
amb la inversió inicial que nosaltres hem garantit com a institució, que no s’ha fet 
pública o no hem trobat la partida exacta per fer-lo possible i, per tant, quina 
sostenibilitat té el projecte i si tot plegat ho podem consultar en algun tipus 
d’expedient a hores d’ara.  
El president senyor Pere Vila pren la paraula i respon, bé, val a dir que aquesta 
informació en el seu moment, malgrat que en la reunió prèvia abans de la conferència 
de premsa no estava clar el contingut econòmic del museu, l’alcalde de Sant Feliu 
més o menys va donar una orientació: va parlar entre sis i set milions d’euros que 
podria valer el que és pròpiament la construcció. La Diputació de Girona, el seu 
compromís es participar-hi tant amb la construcció com formar part del patronat 
perquè el patronat a dia d’avui ja està en marxa i nosaltres no som patrons però hi ha 
la voluntat de ser-hi però jo ja vaig manifestar en la roda de premsa que no sabem la 
quantitat final i per tant quina serà la participació. Perquè aquesta és una obra que 
depèn de compromisos molt importants perquè en formem part i l’alcalde i la població 
de Sant Feliu ho han de saber perquè hi ha el compromís propi de la pròpia 
Generalitat almenys de tres consellers que s’hi van comprometre: el conseller 
Mascarell, el conseller Santi Vila, i el conseller Lluís Puig. La situació de la Generalitat 
és prou coneguda per tots per tant haurem d’esperar a veure quin és el compromís 
final de la pròpia Generalitat que formaria part del patronat com ara però també amb 
aportació econòmica. Hem de saber quina és l’aportació final del propi ajuntament i 
veure fins on podem arribar en el benentès que el nostre compromís seria a pagar en 
dos, tres o quatre anys; això tampoc està definit. El que sí que vàrem explicar és que 
la voluntat que el proper mes de juny pugui haver-hi una presentació d’aquest 
conveni, en la qual tots tindreu a mà els compromisos que adoptarem a partir de l’any 
2019. Per tant, això serà un pressupost de l’any 2019, de l’any 2020, de l’any 2021, 
de l’any 2022…en funció del que s’acabi recollint en aquest conveni. I per acabar 
l’explicació, creiem que és un museu molt important per a comarques gironines, així 
ho vàrem destacar, que forma part de la línia d’ajudes d’equipaments culturals de 
primer ordre que la Diputació de Girona i l’Àrea de Cultura en volem formar part, és 
un projecte que va molt més enllà del que és pròpiament Sant Feliu i això també es va 
ressaltar i és per això que la Diputació hi vol col·laborar i el compromís nostre és que 
quan tinguem molt clar què costa, com comencen les obres, quin és el pla d’execució 
i els terminis explicarem quina és la nostra aportació en el benentès que si hi participa 
l’ajuntament amb una part molt important i la Generalitat amb una part molt important 
nosaltres hi participarem no tan important com hi participaran ells, i hi ha una línia 
també, que això es va explicar a la roda de premsa, d’aportacions privades i per tant 
jo ja avanço a dir que nosaltres no posarem una quarta part d’això, perquè si són set 
milions està molt clar què acabaria sent, no la posarem, en posarem menys però 
quan ho tinguem molt filiat tot us ho explicarem, i en tot cas, s’aprovarà amb el 
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pressupost del 2019 que aquí ja hi haurà la discussió pertinent i els posicionaments 
dels grups. 
 
El senyor president aixeca la sessió a dos quarts menys cinc minuts de dues de la 
tarda, el contingut de la qual, com a secretari, CERTIFICO. 
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