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NÚM.: 128 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària 
DATA: 18 de juny de 2019 
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 en funcions Miquel Noguer i Planas 
Vicepresidents en funcions Josep Fermí Santamaria i Molero 
 Albert Piñeira i Brosel 
Vicepresidenta en funcions Maria Àngels Planas i Crous 
Diputats/diputades Carlos Álvarez i González 
en funcions Jordi Camps i Vicente 
 Josep Ma Corominas i Barnadas 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Joaquim Felip i Gayolà 
 Josep Antoni Frias i Molina 
 Albert Gómez i Casas 
 Pere Maluquer i Ferrer 
 Carles Salgas i Padrosa 
 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 que s’excusen: Lluís Costabella i Portella 
 Josep Ma Bagot i Belfort 
 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 7 de maig de 2019. 
2. Decrets corresponents al mes de maig de 2019.  
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. PLE128/000054/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de 
pagament. (Exp.2019/5459) 

COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I 
BENESTAR 
6. PLE128/000004/2019-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 

Centre de la Imatge (020): Aprovació inicial de les Bases Reguladores del Premi 
Joves Fotògraf(e)s. (Exp. 2019/4506) 

7. MOCIONS D’URGÈNCIA 
8. 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 7 de maig de 2019. 
 
S’APROVA, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 7 de 
maig de 2019, prèviament tramesa als senyors diputats i a les senyores diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes de maig de 2019.  
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de maig de 2019 numerats del núm. 
1149 al núm. 1495, ambdós inclosos. 
 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que, tot i que sigui l’última 
sessió ordinària, evidentment, aquest grup voldria continuar doncs fent la feina que ha 
vingut fent en els últims quatre anys i comentar que, una és sobre un decret, que és 
una reflexió, i l’altre sí que és una pregunta. Llavors, senyor president, sobre la 
reflexió, si ho considera adient, la respon, i si no la considera adient, doncs no la 
respon. Bé, sobre els 40 anys d’ajuntaments democràtics, que es va fer un gran acte 
d’alcaldes amb un dinar a un complex, que evidentment va tenir el valor que 
pertocava a un acte d’aquestes característiques, que era al voltant de 13.700 euros, 
però sí que aquest grup el que voldria era traslladar la següent reflexió: que crèiem 
que la Diputació hauria estat millor que els 40 anys d’ajuntaments democràtics els 
hagués celebrat no tant amb un àpat o un acte (si volen li traiem lo de l’àpat, no és el 
més important en aquesta intervenció), un acte tancat per a alcaldes, sinó que hagués 
sigut interessant que aquest acte amb alcaldes es pogués fer des d’una perspectiva 
més oberta i més ciutadana. Això és una reflexió que nosaltres volíem fer arribar i 
també doncs perquè en els propers quatre anys, si hi ha d’haver nous esdeveniments, 
doncs es pugui pensar si la Diputació ha d’agafar aquesta línia o no. I en segon lloc, 
sí que és una pregunta, i no és nou, i és que hem vist que hi ha un decret per donar 
una subvenció, en aquest cas a una junta de confraries de cara a Setmana Santa, i sí 
que ens agradaria saber si hi ha una línia de subvencions amb tot el que tingui a 
veure amb esdeveniments religiosos i tradicionals, més enllà dels catòlics que hi 
pugui haver a les nostres comarques o si això està previst fer-ho als propers mesos 
perquè, com saben, avui en dia les religions ja no només són una a les nostres 
contrades, si és que mai va ser una única, però en tot cas sí que era una molt 
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majoritària. Ara mateix hi ha bastant més diversitat i ens agradaria saber si la 
Diputació ha fet la reflexió de saber com s’aposta per la subvenció o la no subvenció 
d’activitats religioses. 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i respon, quant a la primera 
reflexió, evidentment que amb qualsevol reflexió un l’ha de tenir en compte i ha 
d’escoltar-la i tenir-la present i, per tant, el criteri que pugui tenir aquest diputat vers 
aquest president o els altres diputats, és evidentment que les discrepàncies a 
vegades també s’han de mirar amb el seu costat positiu, per tant, jo li agraeixo la 
reflexió. No en va, abans de muntar aquest acte, el que vaig procurar és parlar amb 
tots els portaveus, inclòs vostè, i en definitiva, pensem que és adient celebrar aquests 
40 anys d’ajuntaments democràtics, a més precisament en un any que s’esqueia 
precisament fer-ho. Jo penso que tots vàrem estar-hi d’acord que s’havia de fer 
aquesta celebració dels 40 anys, amb el format de la qual vostè podria discrepar, però 
jo crec que no hi va haver cap portaveu, inclòs vostè, que no em digués que la 
celebració dels 40 anys era oportuna. Per tant, jo crec que això és així, això va ser 
així. De fet, en base a això, si només hagués estat aquest president qui ho hagués 
considerat oportú, probablement això no ho haguéssim fet, però ho vam considerar 
tots que s’havia de celebrar, i en quant a la manera de celebrar-ho, jo vaig posar 
sobre la taula sempre que pensava que aquesta era una bona manera, i penso que 
va ser un acte bonic, entranyable, agradable, que complia amb les expectatives que 
ens havien marcat per celebrar aquest 40 aniversari i, evidentment, jo accepto, com 
no pot ser d’una altra manera, la seva reflexió, el seu punt de vista legítim, i que en tot 
cas sempre podem anar repensant. Per tant, li agraeixo la seva reflexió i també 
aprofito aquest moment per agrair a tota la gent que va poder venir i va assistir a 
aquest 40è aniversari, que penso que va ser un acte de retrobament dels alcaldes 
interessant, bonic, i que, en definitiva, vàrem posar de relleu aquests 40 anys 
d’ajuntament democràtics des de la restauració de la democràcia. Doncs jo penso que 
va ser un acte important i que va complir amb les expectatives que tots plegats ens 
havíem marcat. Per tant, gràcies per aquesta seva reflexió, com no pot ser d’una altra 
manera. I respecte a aquestes subvencions, senyor Piñeira, si és tan amable... 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta, 
Circumscrivim-ho primer al que és l’àmbit; no és perquè sigui una activitat religiosa, 
sinó pel que té de manifestació de cultura popular i tradicional. Quan nosaltres, des 
de l’àrea de Cultura, vam dissenyar les bases per a la creació de públics per a la 
cultura, vam establir tot un seguit de criteris, que esmento els més rellevants. Quan 
parlem d’activitats, perquè això no és un festival, els festivals es circumscriuen en un 
moment puntual, però quan parlem d’activitats, primer amb les programacions 
estables o aquelles que tenen vocació de permanència al llarg de l’any per sobre dels 
fets puntuals, primer quan són noves iniciatives culturals, primer amb les existents, la 
innovació, el fet que s’introdueixin elements nous i innovadors a les diferents activitats 
culturals, primer amb les accions dirigides a la creació de nous públics, etc. Quan tot 
això ho traslladem a determinades activitats, que si bé tenen un origen religiós, posat 
en aquest context d’avui, del segle XXI, depassa l’origen religiós i tenen el seu interès 
en que són una manifestació cultural, del que ens vam donar compte és que aquests 
criteris no ens serveixen. Primer perquè normalment, i després li posaré alguns 
exemples, solen ser manifestacions que es produeixen en un dia puntual i concret, 
per tant, no són programacions estables al llarg de l’any, sinó que coincideixen en un 
moment determinat de l’any i en un període concret. Quant a la creació de nous 
públics, és difícil que tinguem marc per poder avançar, i en accions innovadores és 
difícil que s’introdueixi una innovació, perquè precisament aquestes manifestacions es 
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basen en la tradició. I permeti’m el simplisme de l’exemple: quan es representa un via 
crucis no explicarem un any que va ser crucificat i l’altre que va naufragar al llac de 
Tiberíades, perquè evidentment la història és la que és. Llavors, hi ha diferents 
manifestacions religioses a la demarcació, li posaré alguns exemples en què la 
Diputació col·labora, que entenem que el fet singular i principal és que depassa la 
dimensió religiosa per esdevenir una manifestació que té interès cultural. Què vam fer 
a la corporació? Com que els criteris de les bases de cultura no ens serveixen, els 
criteris de les bases de cultura estableixen explícitament que les activitats que tenen 
un origen de caire religiós no hi entren. Perquè precisament el que volem evitar és 
finançar coses que siguin de caire estrictament religiós, i val per qualsevol tipus de 
religió. Ara, si parlem per exemple de la processó de Verges, o si parlem, per 
exemple, de la processó dels manaies de Girona, per posar dos exemples, o d’algun 
via crucis que es representa, la processó de Verges, o la representació del via crucis, 
o la processó dels manaies de Girona, és evident que és una activitat que en el seu 
origen és un activitat religiosa, en el seu origen, però que posada al segle XXI 
depassa l’origen religiós. Qui va a veure la processó de Verges, algú pot anar-hi per 
una creença religiosa o per un fervor religiós, però és evident que gran part de la gent 
que va a veure de la processó dels manaies de Girona o la processó de Verges o un 
via crucis, com si estiguessin a la província de Barcelona, com qui va a la 
representació de la passió d’Esparreguera a Olesa o si és de la província de Lleida, a 
la passió de Cervera, no hi va només per un interès religiós: bàsicament és una 
manifestació de tipus cultural. I per això vam seguir aquest criteri. Estan excloses 
específicament les activitats religioses, en el seu conjunt, de les bases de cultura, 
precisament per això, perquè la finalitat de la Diputació no és subvencionar activitats 
religioses i, en aquest sentit, és igual la confessió religiosa i, en aquells casos que es 
considera que aquella activitat té un interès cultural que depassa el que és 
estrictament el fet religiós, aleshores s’hi col·labora. I s’hi col·labora ja sigui a través 
de subvencions nominatives o bé sigui a través de subvencions excloses de 
concurrència, perquè precisament un dels pocs supòsits que permet la concessió de 
subvencions directes són aquells casos en que no hi ha unes bases en què es puguin 
presentar o en que les bases, com és aquest cas, explícitament exclouen això, però 
és evident, això, que quan parlem de manaies de Girona, o de processó de Verges, o 
de via crucis, o de pessebres vivents, etc., això depassa el fet religiós i té l’interès des 
del punt de vista cultural, i això és on nosaltres col·laborem. Moltíssimes gràcies, 
il·lustre diputat. 
El diputat senyor Salellas intervé i diu, no és que els hi vulgui allargar l’últim ple, però 
és que, més enllà del debat filosòfic i polític que acaba de plantejar el senyor Piñeira, 
que podríem debatre moltíssima, moltíssima, moltíssima, moltíssima, moltíssima, 
estona sobre algunes de les afirmacions que ha fet, la meva pregunta era molt 
senzilla, i per tant li faré encara més fàcil: alguna activitat de cultura popular vinculada 
a un fet religiós que no sigui de tradició catòlica ha estat subvencionada per la 
Diputació? Si no es així, es preveu que es pugui fer? I si es preveu que es pugui fer, 
com es facilitarà a la resta de confessions que fan activitats que no són estrictament 
religioses que puguin accedir en aquest tipus de subvencions? Moltes gràcies. 
Entenent que no es va per la via que no n’hi ha hagi cap que no es subvencioni. 
Entenc la línia que se segueix i, per tant, m’agradaria saber la diversitat cultural i 
religiosa que avui es té a les comarques gironines, com es treballa per garantir que 
també estigui subvencionada. 
El vicepresident senyor Piñeira respon, bé, el primer que ens caldria és que ens 
fessin arribar...Si em permet, il·lustre diputat, jo li miro de respondre. Reitero el que li 
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deia: el primer que cal, perquè nosaltres ens ho puguem plantejar, és que ens arribi 
una petició. És a dir, li formulo la pregunta a l’inrevés. A aquesta corporació, a mi no 
em consta, almenys a l’àrea de Cultura, no sé si a altres àrees hi ha hagut altres 
peticions, que s’hagin denegat peticions per fets religiosos que depassin el fet religiós 
i bàsicament l’accent el posem en el fet cultural. I reitero l’exemple que li posava 
perquè penso que és molt clar. Quan parlem de processó de Verges, perquè penso 
que aquest és un exemple paradigmàtic, és un exemple claríssim d’un esdeveniment 
que depassa el fet religiós per a esdevenir un fet cultural. Per tant, qualsevol petició 
que ens arribi es tractarà pels mateixos criteris. I el que es mirarà és si l’accent hi és 
en que es tracta d’un esdeveniment religiós o l’accent està en el fet de ser un 
esdeveniment cultural. Si l’accent està en el fet de ser un esdeveniment cultural, 
aleshores el fet religiós és independent de quina religió sigui: que sigui de confessió 
jueva, o musulmana, o budista, o hinduista, o catòlica, o protestant, o anglicana. 
Perquè llavors l’accent ja no l’estem posant en la manifestació religiosa sinó, reitero, 
l’accent l’estem posant en la manifestació cultural. I el que es valora en aquell 
esdeveniment és des del punt de vista cultural, no des del punt de vista religiós. Per 
tant, la religió o la confessió religiosa, en aquest cas, és independent. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixi n. 
 
No hi ha cap resolució per ratificar i es passa a tractar el punt següent de l’ordre del 
dia. 
 
4. Informació de la Presidència. 
 
El senyor president facilita als diputats i diputades la informació següent: 
 
Assistència a actes representatius: 

• A la seu de la Diputació de Girona, recepció oficial dels membres de l’equip de 
bàsquet Spar Citylift Girona. 

• A Girona, a l’acte de comiat del Sr. Domènec Espadalé com a President de la 
Cambra de Comerç de Girona. 

• A Olot, a l’acte de signatura del Protocol de Col·laboració per a la 
implementació del projecte esportiu social, adaptat i inclusiu.  

• A Diputació, a la signatura del Protocol Intencions per a l'adequació i reforma 
d'uns equipaments que seran objecte de nous usos destinats al Palau 
Internacional de les Arts. 

•  A Diputació, als actes institucionals de Santa Rita.  
• A la Vall d’En Bas, a la inauguració de la jornada “La sostenibilitat: una 

oportunitat per a les empreses turístiques i les destinacions” 
• A Besalú, a la presentació de Circusland, Palau Internacional de les Arts del 

Circ de Besalú. 
• A Girona, a la constitució del nou Plenari de la Cambra de Comerç de Girona.  
• A Girona, als XXII Premis d’Arquitectura de les comarques gironines.  
• A Girona, a la XXXIX Medalla de l’Esport de les Comarques Gironines.  

 
Visites: 

• Amb la consellera de la Presidència del govern de la Generalitat de Catalunya, 
Hble. Sra. Meritxell Budó.  

• Entitats i particulars: 17. 
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Reunions de treball:  

• Juntes de Govern. 
• Junta de Portaveus i Presidents de Grup. 
• Consell d’Administració del Patronat de Turisme 
• Consell Assessor del Patronat de Turisme. 
• Junta General d’Accionistes del Patronat de Turisme. 
• Mesa de contractació. 
• A Madrid, a la signatura de l’acció de TRAGSA. 
• Reunió del Patronat de la Fundació Josep Pla. 
• A Madrid, a la reunió de la Fundación Democracia y Gobierno Local. 
• Signatura del conveni amb la Fundació Ricky Rubio Foundation i amb la 

Fundació de la Unió Esportiva Olot 
• Comissió Avaluadora de Fires. 
• Mitjans de comunicació: Radio Girona, TV GIRONA (TdTot) 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HIS ENDA 
 
5. PLE128/000054/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió In formativa PEAH ; 

Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de la lluita contra la morosi tat en les operacions 
comercials, de l'informe trimestral sobre el compli ment dels terminis legals 
de pagament. (Exp.2019/5459) 

 
Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de la lluita contra 
la morositat en les operacions comercials, de l'informe trimestral sobre el compliment 
dels terminis legals de pagament. (Exp.2019/5459) 

 

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en els operacions 
comercials ha establert, com a mecanisme de transparència en el compliment dels 
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics. 
 
D'acord amb aquest antecedent, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa 
de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda es dona per assabentada de la 
informació següent: 
 
“INFORME DE TRESORERIA  
Assumpte: Compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 3/2004, de 29 

de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol i per la Llei  11/2013, de 26 de juliol, de mesures de 
recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació 
d’ocupació.  

Entitat: Xarxa Local de Municipis Gironins, XALOC 



 
   
 
 

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

 

7

Període: 1r. trimestre 201 
Anna Puig Puigcorbé, tresorera de XALOC, en l’exercici de les funcions 
encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i per l’article 
5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i de 
conformitat amb l’establert a l’article quart, apartat 3, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials emeto el següent 
informe. 
Primer.- Àmbit objectiu 
L’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són 
els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials 
realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el 
disposat en la llei de contractes del sector públic. 
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei: 

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin 
consumidors. 

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i 
lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els 
pagaments per entitats asseguradores. 

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que 
es regiran per l’establert en la seva legislació especial.  

Per tant, afecta principalment als Capítols II i VI de les entitats de pressupost limitatiu, 
despeses corrents en béns i serveis i inversions, i amb menor rellevància als Capítols 
IV i VII.  
Segon.- Determinació del termini de pagament   
L’article 33 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació modifica l’article 4 
de la Llei 3/2004, que passa a tenir la següent redacció: 
1.“El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o 

termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la 
data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, fins i tot quan 
hagués rebut la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat. 
Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol·licitud de pagament 
equivalent als seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a 
comptar des de la data de recepció efectiva de les mercaderies o de la 
prestació dels serveis. 
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de la 
factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini 
de pagament, sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del 
signatari, la integritat de la factura, i la recepció per l'interessat. 

2.Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de 
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o 
els serveis amb el que es disposa en el contracte, la seva durada no podrà 
excedir de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns 
o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament serà de 
trenta dies després de la data en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns 
o serveis, fins i tot encara que la factura o sol·licitud de pagament s'hagués 
rebut amb anterioritat a l'acceptació o verificació. 
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3.Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats 
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un 
termini superior a 60 dies naturals. 

4.Podran agrupar-se factures al llarg d'un període determinat no superior a quinze 
dies, mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments realitzats en 
aquest període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic document 
a l'efecte de facilitar la gestió del seu pagament, agrupació periòdica de 
factures, i sempre que es prengui com a data d'inici del còmput del termini la 
data corresponent a la meitat del període de la factura resumen periòdica o de 
l'agrupació periòdica de factures de què es tracti, segons el cas, i el termini de 
pagament no superi els seixanta dies naturals des d'aquesta data.” 

Tercer.- Informe sobre el compliment dels terminis 
L’article quart de la Llei 15/2010 estableix en els seus apartats 3 i 4 el següent: 

“3. Els Tresorers, o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals, 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat 
local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació 
local, l’esmentat informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents 
del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de 
les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ 
Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. […].” 

Així doncs, essent l’obligació d’informació de caràcter trimestral, correspon l’emissió 
de l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, juliol, octubre i 
gener.  
Quart.- Contingut de l’informe del 1r. trimestre de 2019  
Pel que fa al primer trimestre de l’any 2019, consultada la comptabilitat de XALOC 
resulten les següents dades: 
 

 
 
Cinquè.- Remissió   
D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es dóna trasllat del present 
informe a la Presidència i a la Secretaria de XALOC per a la seva presentació i debat 
en el Ple i per a la seva remissió a la Direcció General de Coordinació Financera amb 
les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, i a la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, com a òrgan que té atribuïda la tutela financera de les corporacions locals 
de Catalunya.” 
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COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, E SPORTS I 
BENESTAR 

 
6. PLE128/000004/2019-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa 

CENTEB; Centre de la Imatge (020): Aprovació inicial de le s Bases 
Reguladores del Premi Joves Fotògraf(e)s. (Exp. 201 9/4506) 

 
“INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, és un servei públic 
especialitzat i un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, el 
tractament, la conservació, la difusió, la creació i la promoció de la imatge, tant fixa 
com en moviment (fotografia i audiovisual), així com a la formació en aquest àmbit. 
 
Els principals objectius d’INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i 
audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió, com també promoure la 
fotografia actual de fotògrafs i fotògrafes de Catalunya i donar-la a conèixer mitjançant 
exposicions i publicacions.  
 
Amb l’objectiu de fomentar la creació i la promoció del treball dels fotògrafs, INSPAI 
combina les línies de promoció i difusió amb la imatge contemporània, i el Premi 
Joves Fotògraf(e)s s’inscriu en aquest àmbit. 
 
L’objecte del Premi Joves Fotògraf(e)s és promoure i difondre els treballs fotogràfics 
dels joves fotògrafs i fotògrafes de Catalunya, amb vista a assolir els objectius 
d’INSPAI: 
 

•Crear un espai de trobada de l’obra de fotògrafs. 
 
•Fomentar la creació fotogràfica. 
 
•Acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants perquè gaudeixi de 

les tendències de la producció fotogràfica actual i local. 
 
•Perseguir, els autors, la promoció i la projecció dels professionals de la fotografia 

i, en especial, dels nous talents de Catalunya. 
 

•Donar suport als ajuntaments per oferir una proposta cultural materialitzada en 
una exposició itinerant i el catàleg corresponent. 

 
•Ingressar el treball i l’obra de joves fotògrafs en els fons fotogràfics d’INSPAI, de 

manera que passin a formar part del patrimoni de l’ens i l’incrementin. 
 

Tant el contingut com la tramitació de les bases que es transcriuen en aquest informe 
s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

 
L’import del premi és de 1.250,00 € bruts (subjectes a les retencions de les persones 
físiques que estableix la llei), amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’INSPAI 
“502/3322/48200 Premis, beques d’estudi i investigació Centre de la Imatge”. La 
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concessió del premi quedi condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficients en 
el moment de la resolució de la concessió. 
 
En virtut de l’anterior i vist l’informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la 
Imatge, la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar inicialment el text de les Bases Reguladores del Premi Joves 
Fotògraf(e)s, que es transcriuen literalment a continuació: 
 
“BASES REGULADORES DEL PREMI JOVES FOTÒGRAF(E)S  
1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és promoure els treballs dels fotògrafs i fotògrafes joves 
de Catalunya, en el marc dels objectius d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació 
de Girona, per tal de: 

•Crear un espai de trobada de l’obra de fotògrafs i fotògrafes. 
•Fomentar la creació fotogràfica. 
•Acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants, perquè 

gaudeixi de les tendències de la producció fotogràfica actual i de 
l’àmbit local. 

•Fomentar la promoció i la projecció dels professionals de la fotografia i, 
en especial, dels nous talents de Catalunya, en l’àmbit local, nacional i 
internacional. 

•Donar suport als ajuntaments mitjançant una oferta cultural consistent en 
una exposició itinerant i el catàleg corresponent. 

•Ingressar a la Diputació de Girona el treball i l’obra de joves fotògrafs i 
fotògrafes, perquè passi a formar part del patrimoni de l’ens, i 
incrementar així els fons fotogràfics d'INSPAI. 

Amb aquesta finalitat es convoca les persones que compleixin els requisits que 
figuren en aquestes bases per tal que presentin les seves sol·licituds. Es premiarà la 
persona seleccionada amb 1.250,00 € bruts (import subjecte a les retencions de les 
persones físiques vigents en el moment del pagament del premi), la qual es 
beneficiarà de les activitats de difusió i promoció que es detallen en la base vuitena.  
2. Condicions 
Cada any s’estableix la convocatòria amb les dates i els terminis de presentació de 
les sol·licituds i dels projectes, com també amb la composició de la Comissió 
d’Avaluació. 
3. Destinataris de la convocatòria 
a) Poden presentar les sol·licituds a aquesta convocatòria les persones físiques que 
tinguin entre 18 i 30 anys, en el període comprès dins el termini que s’especifica a la 
convocatòria, nascudes en un municipi de Catalunya i/o que estiguin empadronades 
actualment i durant un període mínim de tres anys, en un municipi de Catalunya. 
b) Els projectes presentats no poden haver estat premiats o dotats en cap altre premi, 
concurs, certamen o convocatòria similar, ni tampoc seleccionats i/o nominats quan 
d’aquesta selecció i/o nominació s’hagi derivat una exposició pública, una edició en 
catàleg o la comunicació pública per qualsevol mitjà. 
c) No s’acceptaran projectes realitzats amb una antiguitat superior a tres anys ni 
projectes presentats en edicions anteriors. 
4. Presentació de les sol·licituds i dels projectes 
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a) Només es pot presentar una sol·licitud a la convocatòria de cada exercici. En cas 
que es rebi més d’una sol·licitud d’una mateixa persona, únicament s’acceptarà la 
primera que s’hagi inscrit en el Registre General de la Diputació de Girona. 
b) La sol·licitud, que ha de contenir la descripció i l’explicació del projecte presentat 
(màxim 2.000 caràcters), s’ha d’acompanyar d’un mínim de trenta imatges i d’un 
màxim de quaranta. Les imatges han de correspondre a un únic tema, projecte, 
reportatge o tècnica.  
c) Les imatges que acompanyin la sol·licitud, lliurades en format digital, poden ser 
realitzades amb total llibertat de procediments, sempre que siguin íntegrament 
fotogràfics. No s’acceptaran obres realitzades amb tècniques no fotogràfiques. Cal 
lliurar-ne dues versions: en fitxers de format TIFF amb resolució de 2.400 x 3.800 
píxels i en fitxers en format JPG amb baixa resolució de 241 x 350 píxels.  
d) Cal formalitzar la sol·licitud mitjançant el model de formulari que figura a l’annex 
d’aquestes bases, el qual s’ha d’acompanyar de la documentació següent: 

1. Una fotocòpia del DNI. 
2. Si escau, un certificat que acrediti l’antiguitat de l’empadronament (com a 
mínim, tres anys) en un municipi de Catalunya, tal com s’indica en la base 
tercera. 

e) La sol·licitud s’ha de presentar al Registre General de la Diputació de Girona 
(pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 Girona), o per qualsevol dels mitjans previstos a 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
f) La persona seleccionada no es pot tornar a presentar a futures convocatòries del 
Premi Joves Fotògraf(e)s, ni tampoc no ho pot fer la persona que hagi estat premiada 
en edicions passades. No s’hi pot presentar cap persona que treballi a la Diputació de 
Girona o a qualsevol organisme o fundació que en depengui. 
5. Difusió de les bases i de la convocatòria i assessorament a les persones 
interessades 
La Diputació de Girona difondrà aquestes bases i les publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) i al lloc web d’INSPAI. 
Les convocatòries de les diferents edicions es difondran mitjançant la publicació al 
BOPG, al lloc web d’INSPAI, a les xarxes socials d’INSPAI i també amb anuncis a la 
premsa i en altres mitjans de comunicació, així com als llocs web respectius. 
INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona facilitarà assessorament i 
orientació a totes les persones interessades en la convocatòria. El text de les bases i 
el model de la sol·licitud que cal presentar seran accessibles al lloc web d’INSPAI 
(www.inspai.cat), al lloc web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) i al BOPG. 
De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases se 
sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils mitjançant un anunci 
en el BOPG i en el tauler d’anuncis de la corporació i, per referència al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, a l’efecte que s’hi puguin formular les al·legacions i 
reclamacions que es considerin pertinents. La data d’inici del còmput serà l’endemà 
d’aquesta publicació. 
6. Valoració de les sol·licituds 
Les sol·licituds presentades seran avaluades per una Comissió d’Avaluació formada 
per representants de la Diputació de Girona i per especialistes i professionals del món 
de la fotografia i la cultura, la qual valorarà:  

•l’originalitat, la innovació, la qualitat artística i tècnica de les imatges i la viabilitat 
i les possibilitats materials de realitzar els projectes presentats;  
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•la construcció d’un fil discursiu que aglutini el conjunt de l’exposició i que sigui 
coherent i unitari. 

La proposta de la Comissió d’Avaluació ha d’indicar el nombre de projectes 
seleccionats (entre 1 i 5). Pot proposar que es deixi deserta la convocatòria si cap 
dels projectes presentats no assoleix els paràmetres exigibles, com també pot 
interpretar aquestes bases en consonància amb les finalitats de la convocatòria. 
La proposta que formuli la Comissió d’Avaluació s’elevarà a la Presidència, que és 
l’òrgan que emetrà una resolució. La seva decisió és inapel·lable.  
La Comissió d’Avaluació estarà formada per: 
President 
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar o la persona en qui delegui. 
Vocals 
La cap d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, o la persona en qui 
delegui. 
Tres fotògrafs de trajectòria professional i artística reconeguda. 
Una persona experta en crítica de l’art i fotografia. 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, una persona en representació 
d’lNSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 
En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president de la Comissió d’Avaluació. 
La participació en la convocatòria implica acceptar aquestes condicions i la resolució 
de la Comissió d’Avaluació. També suposa admetre canvis que es puguin produir 
posteriorment com a conseqüència de factors externs a l’organització. 
7. Notificació de la resolució i efectes 
a) La resolució de la convocatòria es notificarà a la persona seleccionada i es farà 
pública mitjançant el lloc web d’INSPAI (www.inspai.cat) i les xarxes socials en un 
període màxim de tres mesos a partir de la data en què finalitzi el termini de lliurament 
dels projectes.  
b) Les persones no seleccionades podran recollir a la seu d’INSPAI (plaça de 
l’Hospital, 6, 17002, Girona) les fotografies presentades amb la sol·licitud. Si en el 
termini dels dos mesos posteriors a la resolució no les han recollides, s’entén que 
desisteixen de recuperar-les, i les imatges es destruiran juntament amb la 
documentació presentada. 
c) La persona seleccionada lliurarà a INSPAI les fotografies adjuntades en el projecte 
presentat, en els formats, les mides, els suports i la presentació que INSPAI li 
indicarà. 
8. Activitats de promoció 
a) En relació amb el projecte seleccionat, es portaran a terme les activitats següents: 

— Producció i organització d’una exposició i edició d’un catàleg, a càrrec d’INSPAI. 
— Recorregut itinerant de l’exposició, a càrrec de l’Oficina de Difusió de la 
Diputació de Girona. 
— Exposició virtual al lloc web d’INSPAI un cop acabat el recorregut itinerant. 
— Altres iniciatives que pugui portar a terme INSPAI orientades a promoure el  
treball de la persona seleccionada. 

b) El nombre d’ajuntaments o d’altres institucions que estiguin interessats a acollir 
l’exposició determinarà la durada del recorregut (fins a un màxim de 36 mesos).  
9. Autorització d’utilització de les fotografies 
La persona seleccionada, amb l’acceptació de la resolució de la Diputació de Girona i 
a partir del lliurament de les imatges, en cedeix a la Diputació de Girona, de forma no 
exclusiva, els drets d’explotació sense limitació territorial, fins que esdevinguin de 
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domini públic. Amb aquesta cessió, autoritza la Diputació de Girona a fer les 
reproduccions i actes de distribució i comunicació necessaris, inclosa la posada a 
disposició de les imatges per mitjà d’Internet, per portar a terme les activitats descrites 
en la base anterior. Autoritza, així mateix, la Diputació de Girona perquè disposi d’una 
còpia digital de les imatges per incorporar-les als fons d’INSPAI. 
La Diputació de Girona pot disposar lliurement de les imatges, directament o bé 
autoritzant-ne l’ús a altres persones, en el desenvolupament de les competències i 
funcions pròpies de la corporació. En qualsevol cas, sigui quina sigui la forma 
d’utilització, la Diputació ha de garantir la identificació del fotògraf o fotògrafa com a 
autor/a o realitzador/a de les imatges. 
La divulgació de les imatges premiades a iniciativa del fotògraf o fotògrafa anirà 
acompanyada en tots els casos, de manera ben visible, de la referència següent: 
«Imatge/s guanyadora/es de la [número de la convocatòria] convocatòria del Premi 
Joves Fotògraf(e)s. INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.» 
La persona seleccionada faculta expressament la Diputació de Girona perquè autoritzi 
la consulta pública de les imatges des del lloc web, i perquè autoritzi els usos 
esmentats en el pacte anterior. No obstant això, la Diputació de Girona no pot 
autoritzar usos de caràcter comercial i, per tant, les sol·licituds que rebi en aquest 
sentit s’han de traslladar a la persona seleccionada. 
Un cop finalitzada la mostra itinerant, les imatges reproduïdes i exhibides a 
l’exposició, així com tot el material de suport —marcs i vidres— restaran en poder de 
la Diputació de Girona.  
Aquestes condicions han de quedar establertes i regulades amb la signatura d’un 
contracte entre la Diputació de Girona i el fotògraf o fotògrafa per realitzar una 
exposició de fotografies, l’edició d’un catàleg i el pagament del premi econòmic. 
La persona seleccionada no ha de ser retribuïda econòmicament, ni un cop es 
resolgui la convocatòria ni en el futur, per cap acte d’explotació que porti a terme la 
Diputació de Girona en aplicació del que preveuen aquestes bases. 
La persona seleccionada es compromet a no exposar públicament les imatges en cap 
altra exposició ni a editar-les en cap tipus de publicació en suport paper o plataforma 
digital mentre  duri el recorregut itinerant de l’exposició organitzada per INSPAI. Es 
deixa a criteri d’INSPAI l’aprovació, si escau, d’utilitzar les imatges soltes per part de 
la persona seleccionada, si ho sol·licita. 
En cas que les fotografies del projecte seleccionat incorporin la imatge de persones 
identificables, el projecte s’ha d’acompanyar d’una declaració del fotògraf o fotògrafa 
en la qual garanteixi que ha obtingut l’autorització expressa d’aquestes persones per 
captar, reproduir i publicar la seva imatge, d’acord amb les finalitats pròpies de la 
convocatòria que s’especifiquen en aquestes bases. En cas de no presentar aquest 
document, INSPAI n’ha de facilitar un model. 
10. Disposició derogatòria 
Aquestes bases deroguen les anteriors, aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona en la sessió de 7 d’agost de 2018, i publicades (aprovades 
definitivament) en el BOPG 215, de 9 de novembre de 2018. 
11. 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. 
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Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 
1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
2. No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
3. 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: 

1. Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de 
conflicte d'interessos. 
2. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 
en l'adjudicació de la subvenció o ajut. 
3. 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. 
4. Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al  
seguiment i avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de 
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sol·licitin per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 
5. 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 els supòsits establerts en l'apartat 4t 
de l’article 3 de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta és aplicable el règim 
sancionador que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
estableix 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. 
ANNEX  
Model de sol·licitud per participar a la convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s, que 
consta a l’expedient. 
Model de dades del projecte per participar a la convocatòria del Premi Joves 
Fotògraf(e)s, que consta a l’expedient.” 
 
SEGON. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
tauler d'anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que en el termini d'informació pública no es formulin al·legacions, les bases 
quedaran aprovades definitivament. 
 
TERCER. Facultar el President per dictar els actes necessaris i resoldre les 
incidències que es produïssin en relació a l’aplicació de les esmentades bases. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’Oficina de Protocol, a l’Oficina de Difusió, a 
l’Oficina de Comunicació, Intervenció, Tresoreria i Cooperació Cultural.” 
 
El vicepresident segon senyor Albert Piñeira, pren la paraula, presenta la proposta de 
la Comissió que presideix i manifesta, de manera succinta, aquestes bases les 
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portem a aprovació bàsicament perquè el que incorporem a les bases, com s’està fent 
a la resta de convocatòries que s’estan portant a terme des de la corporació, és 
l’apartat relatiu als principis ètics i de conducta. Pel que fa a la resta de les bases, el 
que és el moll de l’ós, continuen sent les mateixes que hi ha hagut sempre. És un 
premi que està pensat per promoure els treballs dels i les joves fotògrafes d’aquí, de 
Catalunya. Abans ho circumscrivíem només a l’àmbit territorial de la demarcació de 
Girona, però, d’un temps ençà, es fa pel conjunt de Catalunya. Bàsicament, el premi, 
en allò que consisteix, és en una dotació econòmica de 1.250 euros, l’organització 
d’una exposició i l’edició d’un catàleg, que se n’ocupa l’INSPAI, el Centre de la Imatge 
de la Diputació de Girona; la itinerància d’aquesta exposició a través de l’Oficina de 
Difusió i, evidentment, també, al lloc web de l’INSPAI hi ha la versió virtual d’aquesta 
exposició. Per tant, el fons de la qüestió continua sent el mateix: els principis ètics i de 
conducta és el que afegim perquè a nivell de calendari ens doni temps a fer-ho tot. 
Per això demanaríem a aquesta corporació que, si s’escau, pugui aprovar aquestes 
bases. Moltes gràcies, senyor president. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
7. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor President pren la paraula i manifesta, deixin-me fer una introducció: aquest 
és l’últim ple ordinari. La nova corporació, dependrà del dia, però segurament serà 
entre el 4 i el 9 de juliol, és el que ens fa pensar. Després hi hauria un últim ple, que 
seria el 2 o el 4 de juliol, que seria només de lectura i d’aprovació de les actes, per 
tant, crec que avui és preceptiu per part meva, almenys, i desprès li passaré la 
paraula a qui vulgui, donar en primer lloc l’enhorabona a tots els electes escollits el 
passat 26 de maig i també als alcaldes i alcaldesses escollits el passat dissabte, i un 
agraïment sincer a tots els alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores que ho han 
deixat, que no es varen presentar el 26 de maig o que no han sortit elegits, per les 
seves aportacions en el seu municipi i també a la demarcació i al país. I també vull 
aprofitar per agrair a tots vostès ja que és l’últim ple ordinari, ja que s’acaba el 
mandat, i en especial també per aquests gairebé onze mesos que jo he ostentat la 
Presidència d’aquesta casa, per la seva col·laboració, per les seves aportacions i, 
sobretot, i destacar-ho, pel to fet servir sempre per vostès, que realment el que han 
fet és posar-m’ho fàcil a l’hora de portar l’ordre de la sessió. I, per tant, jo els voldria 
agrair molt sincerament les seves aportacions, la seva col·laboració, sempre la seva 
disponibilitat, a les hores que jo hagi pogut trucar-los, hagin pogut parlar, sempre, des 
de la discrepància moltes vegades, i moltes vegades que no, però sempre amb aquell 
to, amb aquella correcció, amb aquella manera de bon fer que penso que és 
l’exemple que crec que s’hauria de donar sempre i, en el cas de la Diputació de 
Girona, no puc dir altra cosa de vostès que moltes i moltíssimes gràcies. Als que 
continuïn, doncs enhorabona, i als que ho deixin, doncs també gràcies, i en tot cas 
que sàpiguen que aquí sempre serà casa seva. Jo penso que això ho havia de dir, 
sinó no m’hagués quedat tranquil, i si ara algú vol disposar de la paraula, senyora 
Saladich. 
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La portaveu del grup IdS, senyora Gisela Saladich, intervé i manifesta: moltes gràcies, 
president. Bé, nosaltres com a grup petit, petit, aquí a la Diputació però com a grup 
que és d’ADN municipalista, hem fet línies de treball que el que esperem és que 
tinguin continuïtat en aquesta institució i com a diputada en aquest cas, i suposo que 
puc parlar en nom de l’assessor que tinc amb mi o hem tingut aquests quatre anys, 
doncs agrair a tothom el bon tracte que hem rebut i sobretot a tots els treballadors de 
la casa que sempre han tingut les portes obertes per qualsevol consulta i qualsevol 
dubte que tinguéssim i sempre ens han atès molt bé. A vostè personalment també 
agrair-li com ens ha anat el tracte que hem rebut. A les atencions la seva sempre ha 
estat oberta a dialogar i a parlar de qualsevol tema que tinguéssim entre mans, 
igualment que fer-li extensiu al president que va ser abans de vostè, perquè han 
seguit les mateixes línies i això és molt important. Nosaltres aquests quatre anys, tot 
l’equip de govern de la Diputació hem treballat francament molt bé, amb una bona 
col·laboració. Tothom ha sigut el que vostè ha dit, han rebut bé les nostres 
aportacions, i ens han ajudat en tota la nostra tasca. Per tant, estem molt agraïts i ens 
agradaria a nosaltres, en el meu cas al nostre ajuntament, tenir la sort que tinc aquí a 
la Diputació, però a tot arreu tot és igual. Bé, el mateix els vull dir als companys 
d’Esquerra Republicana, que sempre hem tingut molt bona relació i no hi ha hagut 
mai cap problema, igualment que amb els companys del PSC, amb els quals hem 
estat treballant molt bé, en moltes àrees, i sempre amb discrepàncies com és lògic 
perquè cadascú pensem el que pensem, i només faltaria. Però sempre amb aquest to 
d’aquesta màxima educació i aquest tarannà tan correcte. I només dir-li que tots són 
unes excel·lents persones i que cadascú amb el seu tarannà i les seves idees, però 
grans persones i que moltes gràcies a tots i a totes. 
El senyor President respon: gràcies, senyora Saladich, comparteixo el que vostè ha 
dit, i en tot cas té la paraula el senyor Salellas. 
La senyora Saladich intervé de nou i diu: Ai, m’he descuidat d’en Lluc. Perdona, es 
que no et veig. Ha sigut un error descomunal perquè sempre també hem tingut bona 
relació i per tant entres en el grup de tots els agraïments. Perdó, ho lamento.  
El senyor President comenta, jo estava convençut que vostè no se n’oblidava sinó 
que no se n’havia donat compte, però en tot cas subscric encara més tot el que acaba 
de dir. Senyor Salellas? 
El portaveu del grup de la CUP, senyor Lluc Salellas, pren la paraula i manifesta que: 
aquesta serà de ben segur la meva última intervenció a la Diputació de Girona. En 
primer lloc doncs agrair el tracte a nivell personal que he tingut per part 
d’absolutament tots els diputats i diputades de la corporació. A nivell personal 
evidentment per tant no tinc cap queixa i només tinc agraïments. També a tots els 
treballadors o gairebé tots els treballadors i treballadores de la Diputació de Girona 
que han volgut tenir amb nosaltres un bon tracte professional i cordial. 
Malauradament no puc dir que hagi estat el 100 % dels treballadors, però sí que el 
99,5% sí que ha estat així, malgrat que la nostra voluntat de sempre ha estat de 
portar-nos bé i de tenir obert un diàleg amb absolutament tothom. Dit això i fet aquest 
agraïment a uns i altres, quan vam entrar aquí fa quatre anys, era la primera vegada 
que un grup com el de la CUP, al qual jo represento, arribava a una institució com era 
la Diputació. Ho vam fer amb moltes ganes, molta il·lusió, amb el convenciment que si 
fèiem feina podríem transformar alguns dels pilars que porten regint aquesta institució 
durant molt de temps i els resultats m’agradaria que haguessin estat diferents. I ho dic 
amb un to també d’autocrítica, de no haver-ne sabut més i de no haver pogut arribar 
més lluny. És cert que només som un, i hi ha el cas d’un assessor, en Marçal, i 
després d’una assessora, la Núria, que el va substituir, però no puc dir que surti 
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content del que hem aconseguit, i no perquè no ens hi haguem dedicat, que sí que ho 
hem fet, i ho hem fet posant-hi moltes hores, sinó perquè la Diputació que deixaré no 
la veig gaire diferent que la que em vaig trobar quan vaig arribar. I no la veig gaire 
diferent perquè la continuo veient excessivament allunyada de la ciutadania, 
excessivament amb una cultura política antiquada, rònega i que caldria transformar 
de dalt a baix, i per tant una institució que s’allunya i molt del que hauria de ser la 
política al segle XXI. En aquests quatre anys han passat moltíssimes coses en aquest 
país. Una de les més importants és que ens n’hem adonat dels límits del règim del 78 
i de tot allò que es va fer amb l’herència del Franquisme, amb l’actualització de la 
democràcia i amb els límits que hi havia, i allà on sí que tenim capacitat i no depenem 
de tribunals, ni suprem, constitucional; ni executius, diguéssim de Pedro Sánchez o 
de Mariano Rajoy. Allà on sí podem decidir, gironins i gironines, catalans i catalanes, 
moltes de les coses que significa la política, crec que ens quedem molt i molt curts. I 
és una autocrítica que em faig a mi el primer, però que sí que m’agradaria compartir-
la amb tots i totes vosaltres. Jo, si no repeteixo, un dels motius és perquè no em veig 
capaç de fer més, i quan un no es veu capaç de fer més és hora de deixar relleu i que 
entri una altra persona, que agafi el testimoni i intenti continuar transposant la il·lusió, 
les ganes de canvi i la transformació amb criteris de justícia, d’ecologisme, de 
feminisme, de municipalisme, que els torni a posar sobre la taula amb la il·lusió que 
pertoquen. Jo ja no m’hi veig amb cor, he quedat esgotat d’aquesta institució i per tant 
el que toca és que arribi algú altre i ho faci millor. En tot cas em quedo amb les bones 
estones, que hi han sigut, malgrat els resultats, no podem dir que siguin excel·lents. 
Moltes gràcies, i bon viatge a tothom. 
El senyor President respon, moltes gràcies, senyor Salellas. Té la paraula el senyor 
Fernández. 
El president del grup del PSC, senyor Juli Fernández, pren la paraula i manifesta: 
gràcies, president. Bé, en nom del nostre grup, del nostre equip del PSC que hi som 
els tres diputats i també els assessors que tenim, doncs voldria començar agraint, 
agraint la feina que hem fet tots plegats, diputats i diputades en aquesta institució. 
Agrair també la feina que fa la gent de la casa, als treballadors i treballadores que són 
realment els responsables que la maquinaria es posi cada dia en funcionament per 
poder fer tot allò que des d’aquí planifiquem, però finalment són ells els que realment 
ho executen. Nosaltres fem una valoració positiva en relació amb aquest mandat que 
avui pràcticament acabem. Crec que hem avançat en tema d’habitatge, crec que hem 
avançat en temes d’incrementar del fons de col·laboració, que hem avançat en tema 
de cultura i esports, que hem avançat també en alguna forma de gestionar les 
institucions buscant consensos i debats. També és veritat que ens falta cosa per fer i 
penso que unes coses que deia en Lluc abans jo també les faig nostres: ser capaços 
de fer que la institució es senti més propera a la ciutadania. És a dir, com són 
capaços d’explicar no només als ajuntaments sinó també a la ciutadania quin era el 
nostre paper en aquesta institució, i penso que aquí hi ha recorregut a fer, malgrat 
això en tot cas ens toca a tots. Sí que jo hi quedo molt fet que hem tingut un debat 
molt fluid, tranquil des de la pròpia diversitat, és obvi que tots no pensem igual, però 
que hem pogut fer debats tranquils sense cap mena de crispació en absolut, que això 
està bé en la política d’aquest moment, on cadascú debat des de la seva pròpia 
diversitat perquè si no hi hagués diversitat no caldria debatre. Tots aniríem a una i 
inclòs, ja ho dic, tampoc hi ha democràcia sense debat, per tant nosaltres pensem 
que aquests debats que hem tingut aquí, en temes diferents, i en temes que 
s’escapaven del que era la pròpia competència de la institució, que també hem pogut 
fer debats i cadascú ha pogut posar, diguéssim, la seva visió. Per tant, el nostre grup 
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fa una valoració positiva de la feina feta, jo agraeixo en nom de tot el grup la relació 
amb tots els grups que té la institució, també amb la Presidència, amb les dues 
Presidències que hem tingut, i per tant jo només faria aquest prec als que hi vinguin 
en el futur. Seguir treballant en la mateixa línia, seguir treballant en millorar els serveis 
als ajuntaments, seguir treballant en aquests debats i consensos interns, i sobretot 
amb el que fa referència a la proximitat, d’apropar la institució, ja dic, no només als 
ajuntaments sinó també a la ciutadania. Per tant, a tots aquells que puguin continuar 
al següent mandat desitjar-vos molts èxits, òbviament polítics però també personals. 
Moltes gràcies, president. 
El senyor President respon, moltíssimes gràcies, senyor Fernández. Senyor Presas. 
El portaveu del grup d’ERC, senyor Pau Presas, pren la paraula i manifesta: gràcies, 
president, en nom d’Esquerra, agrair la feina a tots els treballadors i treballadores de 
la Diputació i de tots els seus ens adscrits. Agrair també la tasca feta a tots els 
diputats i diputades, i com a portaveu d’Esquerra em pertoca i vull fer una menció 
especial i un agraïment a la feina feta pels treballadors i treballadores del grup 
d’Esquerra i dels diputats del seu grup. Finalment emplaçar a tots els grups a 
conformar un nou ple i govern de la Diputació al més aviat possible i posar-lo de nou 
al servei de la ciutadania i dels serveis de la demarcació, sense oblidar la situació 
d’excepcionalitat política que estem vivint. Recordar en aquest últim ple als presos i 
preses polítics, als exiliats i exiliades, a tots aquells electes que arbitràriament l’estat 
espanyol no els permet exercir les seves tasques de representació pels quals han 
estar elegits, com per exemple al Congrés, al Senat, Al Parlament Europeu i al mateix 
Parlament de la Catalunya o en alguns ajuntaments també del nostre país. Desitgem 
tota la sort del món a tots els diputats i diputades que no repetiran la pròxima 
legislatura i també tota la sort del món a tots a aquells qui prendran possessió del 
càrrec i de les seves responsabilitats en els propers plens. Moltes gràcies i 
salutacions. 
El senyor President respon, moltes gràcies, i vull recordar que en la commemoració 
de Santa Rita, jo ja vaig manifestar el que vostès han dit, als treballadors. Que 
nosaltres podem prendre decisions en els plenaris, però que si ells no obrissin 
l’engranatge dia rere dia això no seria possible i per tant aquest agraïment no només 
del govern sinó també de tot el plenari de la corporació. Senyor Santamaria 
El vicepresident primer, senyor Fermí Santamaria, pren la paraula i manifesta: molt 
bon dia i, per suposat, m’afegeixo a totes aquestes felicitacions que s’han fet però, 
com tots sabeu, jo he estat dotze anys d’alcalde en un ajuntament, com és el de 
Llagostera. Porto molts anys al món de la política municipal i em considero molt 
municipalista. Aquesta última legislatura o aquest últim mandat, quan vaig tornar a ser 
elegit alcalde de Llagostera, vaig voler aprofitar l’oferta que em va fer el meu partit de 
representar, en aquell cas, PDeCat aquí a la Diputació, i vaig acceptar-ho amb molta 
dignitat i amb molta il·lusió. Amb molta il·lusió perquè la meva experiència com a 
alcalde podia servir per mirar d’ajudar a que els nostres municipis es sentissin ben 
representats aquí a la nostra Diputació. I crec que aquest mandat ha estat així. Jo 
crec que en aquest mandat hem evolucionat bastant. No tan sols a l’àmbit d’habitatge 
sinó que amb aquesta proximitat, que parlem de la proximitat amb la ciutadania, jo 
crec que parlem d’uns avenços bastant importants. No suficients, hem de continuar 
treballant, però que sí que puc dir que m’emporto la satisfacció d’haver treballar molt 
a gust, d’haver tingut una experiència importantíssima dintre del que serà el meu 
currículum polític, i per suposat me’n vaig, crec que, amb la cara ben alta d’haver fet 
el que creia que s’havia de fer, i molt orgullós de tots els meus companys que han 
format part de l’equip de govern, i molt orgullós dels companys que han format part de 
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l’oposició que tan bon costat heu fet durant aquests quatre anys formant part de la 
meva Comissió de Cooperació, i sempre aportant idees positives. Jo crec que és 
important que els que vinguin tinguin molt clar que els que configurem el plenari de la 
Diputació venim tots a treballar per una sola causa, que és el nostre poble i el nostre 
país. Perquè jo crec que si enfortim el nostre municipalisme, estem enfortint el nostre 
país, perquè realment Catalunya comença als nostres ajuntaments. I jo crec que això 
és important a tenir en compte. Deixant la vessant política, deixeu-me dir que em 
sento molt orgullós d’haver treballat amb el personal que he treballat, amb les 
persones que dia a dia, tal com ha dit en Juli, venen i posen la màquina en marxa 
perquè són els artífexs de que les coses en política es puguin fer més o menys bé. 
Els polítics venim amb idees, i el que jo recomano, és que el que vingui, abans de 
posar la màquina en marxa s’assabenti ben bé del que s’està fent, del que s’ha fet, en 
què podem prosperar, perquè els vertaders tècnics són aquells que coneixen 
realment la casa des del fons. Per tant agraeixo moltíssim a tots els tècnics i 
especialment als que han estat col·laborant al meu costat durant aquests quatre anys, 
la feina feta. I, com no, en aquesta feina tan difícil d’Intervenció i de Secretaria, 
perquè a vegades la Intervenció, quan volem fer alguna cosa més, en diuen: 
Cuidadín, no tenim més calers. Però que realment és d’agrair que tinguem sempre 
una bona orientació per tenir molt clar fins a on podem arribar. I jo el que sí que 
desitjo, i crec que podem marxar tots amb la cara ben alta. Perquè sí que realment, 
quan jo vaig decidir plegar d’alcalde va ser precisament pensant en què pogués venir 
algú darrera meu amb idees més clares, més innovadores, potencials, perquè amb tot 
això mai, mai, no arribarem a fer el deu. El que sí que a cada, cada legislatura, 
haurem d’avançar un punt fins arribar al deu. Crec que nosaltres ara hem fet un avanç 
importantíssim amb el que representava o el que es va fer a la Diputació quatre anys 
enrere, que no ho critico perquè no critico mai a ningú que estigui al capdavant d’un 
ens públic perquè no és gens fàcil. Per tant, felicito als que heu renovat les alcaldies, 
felicito als que han quedat fora perquè la política és com és, però que realment jo crec 
que us podeu sentir orgullosos de tot el que heu fet pel vostre poble, el que heu fet 
per la província, i per suposat pel país. Així que moltes gràcies per la vostra 
companyia i sobretot marxo d’aquí amb la família eixamplada. Gràcies. 
El president senyor Miquel Noguer respon, moltíssimes gràcies, i si no hi ha cap més 
intervenció donaríem el ple per acabat, però també un agraïment sincer a les 
persones que ple rere ple heu acompanyat els assessors de diferents grups. També 
la gent de la premsa, que també heu vingut ple rere ple, a la gent de la casa, per tant, 
a tots, moltíssimes gràcies i fins a aquest últim ple que serà el dia 2 o el dia 4, però 
serà un dia d’aquests. Moltes gràcies. 
 
El senyor president en funcions aixeca la sessió a tres quarts d’una del migdia el 
contingut de la qual, com a secretari, CERTIFICO. 
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