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NÚM.: 114 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Extraordinària i Urgent 
DATA: 24 de juliol 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 acctal.  Miquel Noguer i Planas 
Vicepresident  Josep Fermí Santamaria i Molero 
Diputats/diputades Carlos Álvarez i González 
 Jordi Camps i Vicente 
 Josep Ma Corominas i Barnadas 
 Lluís Costabella i Portella 
 Joaquim Felip i Gayolà 
 Josep Antoni Frias i Molina 
 Albert Gómez i Casas 
 Maria Àngels Planas i Crous 
 Carles Salgas i Padrosa 
 Josep Companys i Güell  
 Joan Estarriola i Vilardell  
 Joan Martí i Bonmatí  
 Pau Presas i Bertran 
 Josep Ma Rufí i Pagès 
 Lluís Sais i Puigdemont 
 Consol Cantenys i Arbolí 
 Juli Fernández i Iruela 
 Victor Puga i López 
 Lluc Salellas i Vilar 
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Viceinterventor Ernest Ruiz i Garcia 
El president s’excusa Pere Vila i Fulcarà 
Diputats/des que excusen: Albert Piñeira i Brosel 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Josep Ma Bagot i Belfort 
 Joan Fàbrega i Solé 
 Gisela Saladich i Parés 
 
ORDRE DEL DIA 
1. Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria.  
2. Presa de coneixement de la renúncia del senyor Pere Vila i Fulcarà al càrrec de 

president i diputat de la Diputació de Girona. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1. Pronunciament sobre la urgència de la convocatòr ia. 
 
El president accidental senyor Miquel Noguer manifesta que el Diari Oficial de la 
Generalitat ha publicat el nomenament del senyor Pere Vila com a delegat del Govern 
el passat divendres dia 20, en comptes del dijous, per tant, la convocatòria de la 
sessió plenària ha de ser per urgència i presenta la proposta següent: 
 
“Proposar l’aprovació de la ratificació de la convocatòria amb caràcter urgent d’aquest 
Ple extraordinari, de conformitat amb allò que preveu l’article 46.2 b) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i l’article 112.4 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
2. Presa de coneixement de la renúncia del senyor P ere Vila i Fulcarà al 

càrrec de president i diputat de la Diputació de Gi rona. 
 
El president de la Diputació de Girona senyor Pere Vila i Fulcarà, ha presentat amb 
data 20 del corrent mes de juliol, la renúncia al càrrec de president i diputat, a causa 
del nomenament de delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona, que s’ha 
publicat el dia d’avui en el DOGC. 
 
Segons l’acta de la Junta Electoral de Zona de Figueres les persones designades per 
cobrir la vacant de CiU al Partit Judicial de Figueres són els senyors Ferran Roquer i 
Padrosa, el senyor Joaquim Felip i Gayolà i el senyor Pere Maluquer i Ferrer. 
 
Com sigui que el senyor Ferran Roquer i Padrosa en data 20 de juny del corrent va 
renunciar a prendre possessió com a diputat, i el senyor Joaquim Felip i Gayolà ha 
pres possessió del càrrec de diputat en el Ple ordinari del dia 17 de juliol de 2018 per 
substituir la senyora Marta Felip i Torres, correspondrà cobrir la vacant amb la 
designació del senyor Pere Maluquer i Ferrer. 
 
De conformitat amb l’article 208 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general i d’altres d’aplicació, cal que la corporació prengui coneixement de la 
renúncia del senyor Pere Vila i Fulcarà i endegui tot seguit el procediment per a la 
provisió de la vacant. 
 
Per tot l’exposat, la corporació pren coneixement de la renúncia al càrrec següent: 
 
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de president i diputat de la 
Diputació de Girona del senyor PERE VILA I FULCARÀ (PDeCAT), pel Partit Judicial 
de Figueres. 
 
SEGON. Trametre certificat de la present presa de coneixement a la Junta Electoral 
Central, als efectes de procedir a la substitució, de conformitat amb la credencial que 
la referida Junta Electoral expedeixi a favor de la persona que legalment pertoqui. 
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Tot seguit el president accidental senyor Miquel Noguer comenta que, tothom que 
havia de dir la seva la va dir al ple de dimarts passat, però si hi ha alguna 
consideració en aquesta sessió plenària, els dono la paraula. 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta, només per dir que a nosaltres ens 
ha sabut greu que el president, expresident de la Diputació, ja, el senyor Pere Vila, 
fes una valoració de mandat i política, que és allò que nosaltres vam intentar fer 
dimarts passat amb ell, però ell va preferir fer un comiat més a títol personal. Doncs 
que l’ha acabat fent a la seu del Patronat, a la seu de la Cambra de Comerç, 
evidentment, és totalment una decisió legítima, però ens ha sabut greu que aquest 
final de mandat polític, de valoració política dels seus tres anys com a president de la 
Diputació, s’hagi fet en un espai privat lligat a uns interessos molt concrets, que són 
els interessos empresarials, i en cap cas no l’haguem pogut fer en un debat polític i 
públic en aquesta casa. Dit això, esperem que el final del mandat del proper president 
de la Diputació pugui ser amb un debat públic i obert en aquesta sala, i no en una seu 
privada d’una organització empresarial. 
El president accidental senyor Miquel Noguer respon que, bé, jo ho desconec, perquè 
no hi era a la Cambra de Comerç. Crec que el president Vila sí que va fer, com vostè 
deia, un comiat de caire general en la sessió plenària passada i, en tot cas, el que ell 
esculli o no, no li competeix a aquesta presidència accidental, en aquest moment. Per 
tant, queda dit, queda registrat en acta el que vostè acaba de pronunciar. Desitjar-li al 
senyor Vila, si m’ho permeten, tota mena d’encerts i sort en aquesta nova tasca, i 
també agrair el que el senyor Vila ha fet aquests tres anys de presidència d’aquesta 
Diputació. 
 
El senyor president accidental aixeca la sessió a les dotze i deu minuts del migdia, el 
contingut de la qual, com a secretari, CERTIFICO. 
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