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Girona a les 12 del migdia del dia 4 de juliol de 2019, es reuneixen al Saló de Sessions
d'aquesta Diputació per constituir la corporació els diputats i les diputades electes a les
darreres eleccions locals, convocades per Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril.
Assisteix el subscrit secretari general de la Diputació, Jordi Batllori i Nouvilas, que actua
de secretari i autoritza la present acta.
Comença la sessió de constitució de la corporació de la Diputació de Girona i a tal
efecte el sotasignat secretari llegeix els preceptes legals que regulen la constitució de
les diputacions, concretament l'article 57, apartats 1, 2 i 3, del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre i l'article 207, apartat 2, de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
Tot seguit es constitueix la Mesa d'Edat que ha de presidir-la, composada pel diputat
electe de major edat JOSEP SALA LEAL i el diputat electe de menor edat PAU
PRESAS BERTRAN, assistida de l'expressat secretari. El senyor Josep Sala Leal com
a president de la Mesa d’Edat declara constituïda la Mesa d’Edat.
El president de la Mesa manifesta que s’han examinat les 27 credencials presentades a
la Secretaria, expedides per les Juntes Electorals de Zona, s’ha comprovat el nom i la
identitat dels assistents a la sessió, i s’han presentat els documents relatius al
compliment de les obligacions establertes a l’article 75 de la Llei reguladora de les
bases del règim local en relació amb l’article 108 de la Llei orgànica del règim electoral
general, relatives a les declaracions corresponents al Registre d’Interessos.
D’acord amb aquestes declaracions, no consta a aquesta Mesa la concurrència en els
diputats i diputades assistents de cap causa d’incompatibilitat per prendre possessió del
càrrec de les previstes als articles 6, 202 i 203 de la Llei orgànica del règim electoral
general. No obstant, es demana que si algú en tingués ho manifesti abans de continuar
la sessió.
En el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició dels seus càrrecs,
els candidats electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució tal i com
regula l’article 108.8 de la Llei orgànica del règim electoral general.
El secretari manifesta que el nombre de diputats i diputades electes presents supera la
majoria absoluta del nombre legal de membres que han d’integrar la corporació, per
això es pot constituir la corporació.
A continuació el secretari demana als membres de la Mesa d’Edat que prestin jurament
o promesa d’acatament a la Constitució, els quals prometen, el càrrec, segons la
fórmula legalment establerta pel RD 707/1979, de 5 d'abril, afegint-hi el senyor Josep
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Sala i Leal per compromís personal em comprometo a vetllar per l’Estatut d’Autonomia
amb fidelitat al Parlament de Catalunya i al president de la Generalitat, i afegint-hi el
senyor Pau Presas i Bertran per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la
voluntat ciutadana, manifesto el meu compromís amb els valors de la República
Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una república
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada.
El president de la Mesa demana que la resta de diputats i diputades electes que han
d’integrar la corporació prestin jurament o promesa i s’apropin a mesura que siguin
cridats pel senyor Secretari General, per ordre alfabètic de partits judicials.
Els diputats i diputades proclamats pels diferents partits judicials son els següents:
PARTIT JUDICIAL DE LA BISBAL
FERNÁNDEZ IRUELA, Juli
MOTAS LÓPEZ, Carles
PIFERRER PUIG, Josep
PUIG FERRER, Maria
SALA LEAL, Josep

PSC-CP
TOTS EMPORDÀ (TE)
ERC-AM
ERC-AM
JUNTS

PARTIT JUDICIAL DE FIGUERES
CASELLAS BORRELL, Pere
FÀBREGA SOLÉ, Joan
MASQUEF CREUS, Jordi
MINDAN CORTADA, Montserrat

PSC-CP
ERC-AM
JUNTS
JUNTS

PARTIT JUDICIAL DE GIRONA
AYATS BARTRINA, Joaquim
BRUNSÓ PUIGVERT, Maria Teresa
ESTAÑOL TORRENT, Roser
NOGUER PLANAS, Miquel
PANEQUE SUREDA, Sílvia
PÈLACH SAGET, Laia
PLANAS CROUS, Maria Àngels
PRESAS BERTRAN, Pau
XARGAY CONGOST, Jordi

ERC-AM
ERC-AM
JUNTS
JUNTS
PSC-CP
CUP-AMUNT
JUNTS
ERC-AM
JUNTS

PARTIT JUDICIAL D'OLOT
BARNADAS LÓPEZ, Anna
LLORÀ CULLET, Eduard

ERC-AM
JUNTS

PARTIT JUDICIAL DE PUIGCERDÀ
PIÑEIRA BROSEL, Albert

JUNTS

PARTIT JUDICIAL DE SANTA COLOMA DE FARNERS
BAGOT BELFORT, Josep Maria
CAMPS VICENTE, Jordi
DULSAT RODRÍGUEZ, Jaume
SALADICH PARÉS, Gisela
VENTURA NAVARRO, Beatriz
VIÑOLAS MARÍN, Eva

ERC
JUNTS
JUNTS
IdSELVA
CP
ERC

S’excusa l’assistència, per motius personals, del senyor Carles Motas López, diputat
electe pel Partit Judicial de La Bisbal d’Empordà (TE).
Per la Secretaria General són cridats els diputats i les diputades, per ordre alfabètic de
Partits Judicials, amb l’excepció dels membres integrants de la Mesa, i a mesura que
són anomenats s'apropen a la Mesa i prometen o juren el càrrec, segons la fórmula
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legalment establerta pel RD 707/1979, de 5 d'abril: la senyora Beatriz Ventura Navarro;
afegint-hi els senyors/es Juli Fernández Iruela, Pere Casellas Borrell i Sílvia Paneque
Sureda la promesa o el jurament de servar i fer servar l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya; els senyors/es Roser Estañol Torrent i Eduard Llorà Cullet prometen el
càrrec tot introduint la fórmula per imperatiu legal; els senyors/res Jordi Masquef
Creus, Montserrat Mindan Cortada, Miquel Noguer Planas, Jordi Xargay Congost,
Albert Piñeira Brosel, Jordi Camps Vicente i Jaume Dulsat Rodríguez prometen el
càrrec tot introduint la fórmula per imperatiu legal, i amb plena fidelitat a la demarcació
de Girona i al poble de Catalunya; la senyora Maria Àngels Planas Crous promet el
càrrec tot introduint la fórmula per imperatiu legal, i ser fidel al mandat expressat
majoritàriament per la ciutadania, i em mostro compromesa amb la construcció d’una
Catalunya lliure; els senyors Josep Piferrer Puig, Maria Puig Ferrer, Joan Fàbrega
Solé, Joaquim Ayats Bartrina, Maria Teresa Brunsó Puigvert, Anna Barnadas López,
Josep Maria Bagot Belfort i Eva Viñolas Marín prometen el càrrec tot introduint la
formula per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana, i declaro que
continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment
justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada; la senyora Laia Pèlach
Saget promet el càrrec tot introduint a la fórmula per imperatiu legal, i poder servir al
poble que m’ha escollit, únic dipositari de la sobirania, sense renunciar mai als
principis republicans, ni al dret a la independència del nostre poble; i la senyora Gisela
Saladich Parés promet el càrrec tot introduint la fórmula per imperatiu legal, i prometo
treballar per unes institucions nacionalistes pròpies per construir un país lliure i més
just, territorialment equilibrat, i manifesto el ferm compromís amb els valors de la
República Catalana des del respecte a la voluntat ciutadana manifestada lliurement a
les urnes.
Tot seguit els diputats i les diputades passen a ocupar l'escó corresponent.
La Mesa declara, per mitjà de Josep Sala Leal, que havent-se acomplert els requisits
establerts a la Llei orgànica del règim electoral general es declara constituïda la
corporació pels diputats i diputades abans esmentats.
El senyor secretari fa avinent als diputats i diputades que ha estat incorporat a
l’expedient de constitució l’arqueig extraordinari emès per la Tresoreria de la Diputació
i l’Inventari de béns, de conformitat amb el que determina l’article 56 del Reglament
d’organització i funcionament de les entitats locals.
Tot seguit es procedeix per votació secreta a l’elecció del president de la Diputació de
Girona per la qual cosa són candidats aquells que proposin cadascun dels diferents
grups polítics:
Albert Piñeira i Brosel anuncia que el candidat de Junts per Catalunya és el senyor
Miquel Noguer i Planas; Pau Presas i Bertran manifesta que el grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), no presenta candidat; Silvia
Paneque i Sureda anuncia que la candidata del Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés (PSC-CP) és ella mateixa, Laia Pèlach i Saget anuncia que la
candidata de la Candidatura d’Unitat Popular és ella mateixa, i Gisela Saladich Parés
en nom d’Independents de la Selva (IdS) no presenta candidat.
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El president de la Mesa demana que els diputats i diputades dipositen a l'urna
preparada a aquest efecte el seu vot, a mesura que són cridats pel senyor secretari.
A continuació es procedeix a l'escrutini que dóna el resultat següent: total de vots
emesos: 26
• 21 vots a favor del diputat MIQUEL NOGUER I PLANAS
• 4 vots a favor de la diputada SILVIA PANEQUE I SUREDA
• 1 vot a favor de la diputada LAIA PÈLACH I SAGET
En conseqüència la Mesa proclama PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, el
diputat senyor MIQUEL NOGUER I PLANAS.
El president de la Mesa pregunta al senyor MIQUEL NOGUER I PLANAS si accepta el
càrrec i aquest respon afirmativament.
Acte seguit el senyor MIQUEL NOGUER I PLANAS pren possessió de la Presidència
de la Diputació de Girona amb la promesa del seu càrrec, segons la fórmula establerta
pel RD 707/1979, de 5 d'abril, addicionant-hi per imperatiu legal i l'acatament a
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, sense renunciar al dret inalienable del poble català
a decidir lliurement i democràticament el seu futur. La Mesa d’edat lliura al senyor
Miquel Noguer i Planas els atributs del càrrec que són la Vara i la Medalla d’or i aquest
passa a ocupar el seu setial.
El senyor Josep Sala Leal com a president de la Mesa d’Edat declara dissolta la Mesa
d’Edat.
Seguidament el president, Miquel Noguer i Planas, ofereix la paraula als representants
dels cinc grups polítics perquè facin, si així ho desitgen, l'explicació del seu vot.
La senyora Gisela Saladich Parés per Independents de la Selva (IdS) pren la paraula i
diu:
“Bon dia a tothom.
Avui es constitueix el nou mandat de la Diputació de Girona. El grup d’Independents
saludem als nouvinguts i als que ja ens coneixíem de l’anterior mandat. A tots ens mou
el mateix esperit: fer la nostra tasca el millor possible, cadascú des de la posició en
que l’han col·locat els electors. Els Independents hem augmentat la nostra presència
amb la incorporació del company del Baix Empordà, que lamentablement no pot ser
avui aquí, i ens felicitem per això. Els nostres vots en l’elecció, o en aquest cas el
nostre vot a l’elecció del president, l’hem donat al senyor Noguer per l’experiència de
l’anterior mandat. Entre el govern i els Independents hi ha hagut una col·laboració
respectuosa, ens hem sentit escoltats a pesar de ser molt minoritaris, hem pogut
treballar i sempre ens han respectat, inclòs en la discrepància i això és d’agrair.
Creiem que serà un bon president perquè ha sigut un bon president. Nosaltres
continuarem treballant per fer fort el municipalisme independent que representem,
perquè les reivindicacions dels municipis gironins, amb independència de la seva
grandària, se sentin amb força en aquesta sala i lluitarem per superar les institucions
com la Diputació, alienes a la història de Catalunya.
Però també venim a vetllar per una tasca, uns objectius i un treball ferm. Vetllar
perquè aquest treball continuï i sigui viable en una línia d’esforços que cal continuar.
Hem treballat colze a colze amb el patronat i amb la institució per desenvolupar una
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iniciativa capdavantera en turisme i sostenibilitat com són els banys de bosc,
exemplificats en el tercer congrés internacional sobre boscos i salut que es farà a
Girona i a la Garrotxa aquest octubre. Una tasca que ens farà referents a Europa i al
món i que cal consolidar i estendre com un model de protecció, gestió i valorització
del nostre patrimoni. Volem seguir creixent a la consolidació de les energies
renovables a través del projecte Cirerer, que ens ha de permetre a mig termini de
valoritzar els nostres residus ramaders per fer biogàs. Creiem que la biomassa ha de
seguir sent impulsada al màxim nivell com fins ara, però fent un pas endavant en el
sector industrial i privat. Hem de preservar en que el territori i el sector primari vegin
recolzats la seva importància i tinguin els recursos imprescindibles per poder seguir
custodiant i fent viu el nostre país. Hem de seguir fent que el fons de cooperació creixi
i permeti a aquest territori i la seva gent tingui cada vegada més recursos i menys
dificultats per portar a terme la seva feina. La Diputació ha millorat però encara hi ha
molta feina a fer. L’encomiable dinàmica de treball que ha exemplificat i portat a terme
el senyor Fermí Santamaria, on hem pogut treballar tots els grups, ha de continuar i
s’ha de mantenir. Són exemples de la bona política, la digna política que ens honora a
tots, i cal que la nostra institució segueixi i ampliï aquest model de treball.
Cal també fer-la més propera, que permeti més participació i difusió als ajuntaments
als que ens devem. Aquesta tasca és irrenunciable i cal aprofundir-la i fer-la millor en
quantitat i qualitat, proximitat i defensa al territori, sensibilitat per treballar colze a
colze amb la gent que gestiona en primera instància les nostres comarques. Són
línies que s’han iniciat i que cal mantenir. Estem segurs que aquest nou equip ho farà.
Confiem en ells i esperem que cada vegada es defensi millor el nostre territori i la
seva gent.
Senyor Noguer, compti amb nosaltres per treballar per tots els gironins i els seus
pobles. Molta sort i èxit a la nova coalició de govern. Gràcies.”
La senyora Laia Pèlach Saget per Candidatura d’Unitat Popular – Poble actiu (CUPPA) diu:
“Bon dia a tothom.
En primer lloc, saludar a les diputades i diputats, així com als treballadors i
treballadores de la casa amb qui compartirem aquest mandat, i felicitar al senyor
Miquel Noguer per la seva reelecció. Tot just fa quatre anys que les candidatures
d’unitat popular, la CUP, vam entrar en aquesta institució, i vull començar agraint la
tasca que durant aquest temps ha anat fent el company que m’ha precedit com a
diputat, en Lluc, així com les persones que l’han acompanyat des de rols menys
visibles, com en Marçal o la Núria. Avui assumim el seu relleu. Ho fem reivindicant la
molta feina feta en aquests quatre anys. I alhora tornant a declarar alt i clar la nostra
aposta per la dissolució d’aquesta institució, fruit de la imposició espanyola i poc
representativa i poc útil per la nostra realitat territorial i per les necessitats dels
municipis. Seguim aquí amb noves cares, conscients i convençudes que som com
una eina democràtica més per portar la veu de la ciutadania a aquesta institució
perquè en política l’important no és el qui sinó el què i el com. És aquí on centrarem la
nostra acció.
El joc democràtic ens ha situat a l’oposició, en aquest cas d’un govern ja anunciat
entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Una aliança forjada lluny de la
institució, des de les cúpules nacionals d’aquests partits i que s’ha presentat com un
acord de cadires en comptes de centrar-se en un programa de govern compartit que
doni sentit al govern en comú. No ens sorprèn. Aquesta és la dinàmica que s’ha
seguit sempre en aquesta institució, on la presència de la CUP va esdevenir fins i tot
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un element exòtic en ser pràcticament l’única veu discordant en aquesta mena de
pacte tàcit de tirar pel dret i estirar cap a casa. Malgrat això, no perdem l’esperança. I
volem aprofitar aquest mandat per demanar a Esquerra Republicana que faci notar la
seva presència a la institució amb un canvi a les dinàmiques i les polítiques que han
dominat aquesta institució durant molts anys. En els darrers quatre anys hem
comprovat que malgrat les dinàmiques generalitzades d’opacitat i desinterès per
l’alternativa política, ja que han intentat incorporar en la gestió de la institució
pràctiques democratitzadores i d’implicació política per la recerca de consensos.
Esperem que aquestes pràctiques es puguin generalitzar en aquest mandat. Quan
així sigui, quan avancem en transparència i democràcia, quan la prioritat siguin les
persones i la millora de les condicions de vida de tota la ciutadania i la cerca de
l’equitat, quan l’aposta sigui la de tenir cura del territori fent front a l’emergència
climàtica en que ens trobem, ens trobaran al seu costat.
Estarem també al seu costat a la defensa de la independència de Catalunya, han
justificat aquest pacte que aparentment uneix dreta i esquerra pel moment polític
excepcional i la necessitat d’unió de l’independentisme. Els exigirem, per tant, que si
aquesta és la base del seu acord, que la portin a la pràctica i siguin proactius en la
construcció de la República Catalana. Farem, doncs, una posició constructiva,
treballant en aquests àmbits tant des de la pròpia institució com acompanyant i
donant suport als municipis perquè puguin fer front a aquests reptes.
Malauradament, aquestes no han sigut habitualment ni les dinàmiques ni les prioritats
d’aquesta institució on, tal i com hem posat de relleu els darrers quatre anys, encara i
perduren pràctiques caciquils, opacitat i silencis còmplices. La priorització dels
interessos de partit per sobre del bé comú, despeses innecessàries i desmesurades,
actes de submissió als poders fàctics i una aposta més per a l’aparença que pel fons
de la política. Per això serem també contundentment crítiques sempre que calgui.
Seguirem posant llums i taquígrafs i denunciant aquestes pràctiques molt allunyades
del que entenem que ha de ser la dinàmica política de qualsevol institució
democràtica. Nosaltres mateixes practicarem amb l’exemple, autoexigint-nos allò que
exigim a la institució. Aprovarem i ens aplicarem un codi ètic, que us animem a fer
vostre, a partir del qual entre altres, ens limitarem sou i mandats. Aportarem
transparència a través de l’explicació de la nostra actuació a la institució. I treballarem
per a tots els municipis, siguin del color que siguin. Posarem les persones al centre de
la nostra activitat. Farem de la justícia social i climàtica la nostra prioritat. I seguirem
caminant fermes per la independència del nostre poble i en la construcció dels països
catalans.
Tot plegat, des de la humilitat i la consciència que som una entre 27 i que un
pressupost de 140 milions d’euros dóna per molt i que, per tant, no arribarem a tot.
Avui fem doncs, també, un exercici d’honestedat en aquest sentit, i demanem
disculpes per avançat per tot allò que se’ns escapi o no puguem assumir. Deixi’m que
acabi amb el que el ple d’avui fa evident, que és un repte pendent: mirin al seu voltant
i veuran com de poc representatives som les persones assegudes en aquest saló de
la diversitat existent als nostres municipis. Avui podem dir que hem fet un petit pas en
paritat de gènere. Hem passat de tres a onze dones, però la igualtat de gènere
requereix molt més d’això, i en tot cas la diversitat als nostres pobles i ciutats va molt
més enllà del gènere. Tenim milers de ciutadanes i ciutadans que ni tan sols poden
votar i és realment necessari donar-los veu i que aquestes diversitats entrin a les
nostres institucions democràtiques. Faig molta empenta en aquest repte i l’entomo
com a aquesta etapa que enceto com a diputada amb il·lusió i respecte. Amb la
voluntat de servir al poble que m’ha escollit. Estenent la mà per avançar conjuntament
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en les línies que ja hem esmentat, però seguint fent la funció de posició real i de
fiscalització tan necessària dins la Diputació. Moltes gràcies a tots i totes. Sort i
encerts al nou mandat.”
La senyora Silvia Paneque i Sureda pel Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés (PSC-CP) pren la paraula i diu:
“Molt bon dia.
En primer lloc felicitar en nom del grup socialista a qui tornarà a ser el president de la
Diputació de Girona, el senyor Miquel Noguer, les nostres felicitacions sinceres. Junts
per Catalunya ha trobat la col·laboració necessària d’Esquerra per presentar aquesta
setmana un acord de govern que comptarà amb una majoria sòlida per tenir,
esperem, un full de ruta clar per les comarques gironines. Aquest pacte ha estat
presentat a la premsa com un pacte natural. En el diccionari de l’Institut d’Estudis
Catalans «natural» és definit com a que pertany a la natura pròpia d’un ésser, no
degut a l’educació o a allò que aprenem de manera existencial a la vida, sinó d’acord
a la natura d’un ésser i les seves condicions. Aquesta definició en conseqüència deixa
poc marge a les diferències ideològiques, que ben segur que hi són, entre Junts per
Catalunya i Esquerra. I a propòsit d’aquesta reflexió voldria afegir que les comarques
gironines, al nostre entendre, no s’han recuperat com caldria de la crisi econòmica de
2008.
Aleshores es va obrir una ferida important al cor de Catalunya i de Girona entre la
ciutadania. Dit d’una altra manera, no tothom va patir les conseqüències ni els
greuges de pèrdua de la qualitat de vida van ser els mateixos per tots els ciutadans i
ciutadanes. A ciutats com Girona per exemple, mai com ara hi havia hagut tanta
diferència en els índexs de d’atur d’uns barris a uns altres, i en aquests barris de
classe treballadora els problemes s’acumulen els uns sobre els altres. La pèrdua de
qualitat de vida és tan evident que el valor dels pisos d’algunes zones a les nostres
ciutats han caigut més del 50 % del valor que tenien quan van ser comprats. Alguns
han perdut tant valor de fet que el propietari no se n’ocupa. Parlo de les entitats
bancàries que en tenen en abundància en propietat. Els resultats, escales amb
ocupacions, a vegades de tipus delinqüencial, que ningú no denuncia. De fet fa pocs
dies, just dies abans de les eleccions municipals, Càritas va fer o va emetre un
informe on posava en relleu l’atenció a 22 052 persones a la nostra demarcació, a
comarques gironines, de manera directa. I més de 53 000 en total de manera
indirecta l’any 2018. El 57 % d’aquestes atencions són famílies amb fills a càrrec, el
13 % monoparentals, i una de cada quatre són menors. El document, doncs, alerta
que les mesures que es van prendre davant d’aquesta crisi econòmica estan
comportant una desigualtat en la distribució de la renta i que aquesta s’està agreujant.
Les conseqüències, doncs, d’aquest sotrac són ben presents sobretot a la dificultat
per accedir a una feina digna. Un 18 % de les persones ateses estan treballant, són
treballadors pobres, i a l’habitatge, un 36 % d’aquestes persones ateses té dificultats
per a accedir a una llar amb condicions d’habitabilitat.
En resum, doncs, les classes mitjanes i treballadores han pagat la factura de la crisi i
no se n’han recuperat. L’escletxa social s’ha aguditzat i la segregació, tant la de dalt
com la de la pobresa, no deixen d’incrementar. En tot això és cert que des de la
contemporaneïtat fins la data d’avui les esquerres i les dretes hem tingut solucions
diferents a problemes que de ben segur tots volem resoldre. Les esquerres estem
convençudes que la recuperació passa per donar oportunitats a qui no en té, perquè
el que ben es troba repartit a qualsevol part de la ciutat i no es pot desenvolupar si no
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es tenen unes circumstàncies mínimament favorables. Mentre que les dretes
tradicionalment han opinat que la creació de riquesa acabarà beneficiant a la majoria.
Encara que ho he explicat de la manera més educada sí que em veig en obligació de
dir que no comparteixo aquest últim extrem, o bé que la realitat sembla senyalar que
l’escletxa social no deixa d’augmentar. Els més rics no han ni patit la crisi i les classes
mitjanes n’han pagat la factura, hi ha cada vegada més territoris, barris i persones
que no tenen els seus drets bàsics garantits.
Reconec, i ho vull dir també, que aquesta ha estat una tendència general però és cert
també que hi ha unes institucions compromeses a revertir aquesta tendència tan
nociva per comarques gironines i per Catalunya, arriben propostes i solucions pel
conjunt de la ciutadania sense exclusions. També ens consta que la Diputació de
Girona ha pres iniciatives positives, per exemple en matèria d’habitatge, o bé ha
incrementat el fons de cooperació. I ha reduït també les ocupacions de presidència.
Els antics companys del grup socialista, amb en Juli Fernández, hi vàrem participar
en tot això i se senten orgullosos que de 6 a 4 milions d’euros. Si em permet, els que
som de l’ajuntament de Girona, 6 milions d’euros és el pressupost total que tenim per
inversions a tota la ciutat.
Els reptes de futur a la Diputació de Girona al nostre entendre són, doncs, acabar de
reduir les subvencions a presidència i caracteritzar-les només per casos d’urgència.
Estem convençuts que això ajudarà a potenciar una imatge de la institució amb més
transparència i per tant més a prop de la ciutadania. Ens agradaria sortir, quan
acabés aquest mandat, amb la convicció que hi ha una millor comunicació de quines
són les tasques de la Diputació i més proximitat amb la ciutadania. I en aquests
pròxims anys tindrà una importància clau per les nostres comarques que la Diputació
de Girona incrementi les polítiques socials. Que contribueixi en més plans especials
per al progrés en espais constrets de les nostres viles i ciutats. Entengui que el
problema de l’habitatge requereix de mesures polítiques molt sòlides i potents. I que
s’inverteixi en ocupació de qualitat per tots els ciutadans i ciutadanes. El treball amb
un salari digne és garantia de poder tenir tots els drets respectats. I això ho volem per
tots els catalans i catalanes, gironins i gironines.
I acabo reiterant la bona voluntat d’aquell grup amb el nou govern de la Diputació. No
podria ser d’altra manera perquè el respecte escrupolós a les institucions
democràtiques és un dels punts claus que ens van fer forts com a societat. Només
amb aquests acords bàsics però profunds a Catalunya ha estat unida i és quan ha
estat més forta. A l’àmbit de les polítiques territorials concretes, el nou govern trobarà
el suport dels socialistes sempre i quan hi hagi la voluntat de cosir aquesta escletxa
social. Una col·laboració franca de totes i tots, que no sabem si en diran o
n’interpretaran com a «natural» però que en tot cas no serà ni artificial ni poc sincera.
Estem al costat sempre de la institució, que la institució proposi mesures per tal
d’avançar en que qualsevol persona amb origen, creença o cultura, tingui la que
tingui, pugui ser plenament ciutadà o ciutadana i que tinguem els mateixos drets.
Moltes gràcies.”
Pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) pren la
paraula el senyor Pau Presas i Bertran que diu el següent:
“Bon dia a tothom. D’entrada donar la benvinguda a tots els que avui ens
acompanyeu en aquest primer ple de constitució de la Diputació de Girona i també a
tots els treballadors i treballadores de la Diputació, als seus ens adscrits. També a
tots els diputats i diputades que avui han pres possessió. Així mateix, felicitar en
primer lloc al senyor Miquel Noguer pel seu nomenament com a president de la
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Diputació de Girona i desitjar-li sort i molts encerts en aquesta nova etapa que iniciem
avui. Sort i encerts que esperem que siguin compartits en base a l’acord de govern
que vam assolir les formacions de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per a
la investidura i futur govern de la Diputació de Girona.
Avui hi ha el primer ple d’aquesta nova legislatura. Crec que és especialment rellevant
posar de nou, de manifest, la situació política excepcional que estem vivint, que fa
que totes les forces polítiques compromeses amb el nostre país i amb la democràcia
ens obliguem a ser generoses per tal de crear governs forts i favorables a la
construcció de la República Catalana. La defensa de tots els drets democràtics de
tots els catalans i catalanes, defensar la llibertat dels nostres presos i preses polítics i
el retorn dels exiliats i exiliades, juntament amb la fi de la repressió que està exercint
l’estat espanyol contra el poble català. I les diputacions, i en aquest cas la Diputació
de Girona, són una peça clau per seguir avançant i mostrar el suport majoritari que ha
tingut l’independentisme en les darreres eleccions municipals i especialment també a
la demarcació de Girona. Però no només això. La Diputació ha de tenir en tot moment
la voluntat de millorar les condicions de vida i obtenir el benestar de tota la ciutadania
de la demarcació, estant al costat dels ajuntaments, acompanyant-los en la millora
dels seus serveis i fent-los arribar tots els recursos dels que puguem disposar per fer
una administració compromesa amb el medi ambient, amb el benestar social i que
entomi projectes claus amb eines i recursos per solucionar problemàtiques com la de
l’habitatge, la millora de les telecomunicacions a la demarcació, el desenvolupament
econòmic, l’ocupació o la cura de sectors com la cultura, l’atenció domiciliaria, l’acció
social, l’educació, la participació, la transparència o el desenvolupament per exemple
de polítiques d’igualtat. Sempre sense descuidar el compromís que ha de tenir
aquesta casa amb la lluita contra el canvi climàtic i amb la voluntat d’ajudar a aquelles
persones i administracions que més ho necessiten i en especial a aquells ajuntaments
més petits.
També emplaçar-nos com a Diputació, planificar per ser una eina útil al servei dels
ajuntaments i administracions. Sobretot a l’hora de complir amb les seves obligacions,
tant pel que fa en matèria d’implantació de l’administració electrònica com a
l’establiment també de polítiques de bon govern i transparència, l’adaptació a les
noves lleis de control intern i la nova llei de contractació, o treballant per posar
solucions sobre la taula en aspectes tan importants com la necessitat de disposar de
serveis de secretaria i intervenció adequats i preparats en tots els municipis que
garanteixin el bon funcionament d’aquests ajuntaments. Perquè als ajuntaments i les
administracions locals, com a administracions properes a la ciutadania, hem de
treballar també perquè tinguin els recursos i eines per donar resposta a les
necessitats de la població. I la Diputació cal que sempre hi estigui al seu costat,
acompanyant-los i establint criteris per tal d’assignar els recursos de la manera més
eficient possible d’acord amb la realitat social i econòmica de cada territori i la seva
capacitat per donar-hi resposta.
Per acabar, considerem també important que en plena ofensiva repressora de l’estat
espanyol contra l’independentisme i a les portes també de conèixer la sentencia al
judici del procés, la unitat estratègica de l’independentisme serveixi perquè puguem
disposar d’uns ajuntaments i unes institucions supramunicipals, com és el cas de la
Diputació de Girona, alineades i compromeses en la defensa de la democràcia i la
llibertat dels presos i preses polítics. Més enllà, com ja he explicat, del nostre
compromís amb el municipalisme i la millora constant dels pobles i ciutats de les
comarques gironines.
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Per acabar, anunciar que estem treballant per intentar acabar amb els companys de
Junts per Catalunya el que ha de ser el nou cartipàs per tal de posar en marxa amb el
nou govern de la Diputació de Girona, per tal de seguir lluitant pel benestar de la
ciutadania, acompanyant i donant suports als ajuntaments de la demarcació i sempre
al costat del Parlament i del Govern de Catalunya en la construcció de la República
Catalana i la defensa dels nostres drets polítics i socials. Moltes gràcies.”
Tot seguit pren la paraula el senyor Albert Piñeira i Brosel en nom Junts per
Catalunya (JxCat) que té les paraules següents:
“Senyor President, diputades i diputats, autoritats, treballadores i treballadors de la
corporació, gironins i gironines. Acabem de ser testimonis de la constitució de la nova
Diputació de Girona. Una institució amb una llarga història i per la qual han passat
durant dècades molts presidents, diputades i diputats, que han servit la nostra
demarcació. Alguns d’ells ens acompanyen avui a aquesta sala de plens. A tots, i
especialment a les persones que han format part de la corporació durant el darrer
mandat, els agraïm la dedicació i la feina feta, la seva professionalitat i la seva
manera de ser. Us trobarem a faltar.
Als diputats que repeteixen els desitgem bona continuació del treball i que puguin
culminar amb èxit els projectes endegats. I als qui s’estrenen en aquesta nova
responsabilitat els desitgem també sort i encert per exercir la màxima dignitat i
dedicació la tasca de diputat.
Gràcies a tots els qui ens acompanyeu, hi sou molts però no hi sou tots. Voldríem
tenir entre nosaltres als nostres presos polítics i als nostres exiliats polítics. Un record
per tots ells i per a aquells que d’alguna manera han patit i pateixen repressió. Els
volem lliures, els volem a casa i els volem exercint el mandat representatiu pel qual
han estat escollits. En aquesta legislatura tindrem una corporació molt renovada, en la
qual gairebé dues terceres parts dels diputats s’estrenen avui. I alhora també tindrem
el bagatge dels diputats que repeteixen. Una combinació positiva de renovació i
experiència, i a la vegada tindrem un govern de coalició format per Junts per
Catalunya i Esquerra. Un govern que suma els dos principals partits de la demarcació
a nivell local i que aglutina el gran gruix d’alcaldes, regidors i municipis. Per tant,
tindrem un govern fort i estable format per 20 diputats. Un govern més plural i un
govern que s’ha de llegir en clau de demarcació i també en clau de país. El govern és
de 20 però a la Diputació som 27 membres i, com al darrer govern, hi haurà també
una actitud de mà estesa, diàleg i consens. També amb el PSC, els Independents de
la Selva i el Baix Empordà, i la Candidatura d’Unitat Popular.
Ha estat així i continuarà sent així, si s’entén per l’estil gironí de fer política, buscar els
màxims consensos i acords en benefici dels nostres conciutadans i conciutadanes,
nosaltres reivindiquem aquest estil en un moment malauradament de desprestigi
general de la política. Vull agrair en nom del grup de Junts per Catalunya el vot
favorable a la investidura del grup d’Esquerra però particularment del grup dels
Independents de la Selva. Estem convençuts que el vot favorable dels grups que no
formen part del pacte de govern serà el preludi de futures col·laboracions, com ja hi
han estat al darrer mandat. Gràcies, Gisela.
Del mandat que deixem enrere voldria agrair especialment el lideratge i la feina
desenvolupada pels presidents Pere Vila i Miquel Noguer. I felicitar el nostre president
per la seva reelecció. En el darrer ple de constitució, l’1 de juliol de 2015, vam dir que
havia de ser un mandat amb molta feina i poc soroll. I ha estat així. Durant aquest
mandat que deixem enrere s’ha fet una tasca important. I avui tenim unes finances
corporatives sanejades i hem eliminat l’endeutament de la nostra corporació.
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S’efectua una tasca important sobre els nostres ajuntaments i els consells comarcals.
Hem estat una administració clau per ajudar als ens locals a fer realitat els seus
projectes, inversions i polítiques públiques. També hem desenvolupat inversions
importants i des de la Diputació seguim prestant una quantitat de serveis notable al
món local, al teixit associatiu i a la ciutadania en general. I n’hem endegat de nous,
especialment en àmbits que són claus en el context actual, com per exemple
l’habitatge, l’acció social i l’ajuda als col·lectius més desafavorits, la promoció
econòmica, l’educació i la cultura, el compromís amb la sostenibilitat o noves
polítiques, serveis i línies de subvencions de suport al món local. I particularment
l’increment del fons de cooperació. Gràcies col·lectives a tothom per la feina feta:
electes i treballadors, i treballadores, de la corporació. I disculpes per tot allò que no
haguem fet prou bé.
La nostra és una institució amb prestigi que continua prestant bons serveis i que és
clau per al món local. En el moment actual s’ha vist que sense aquest suport els
ajuntaments haurien patit més. Fins i tot en alguns casos hem actuat per cobrir àmbits
que havien acabat desatesos per manca de recursos. Hem estat útils. I aquest
continuarà sent el nostre objectiu principalíssim. En definitiva, seguir destinant
recursos per als ajuntaments, els consells comarcals i les EMD’s. Prestant uns
serveis, perquè la corporació pot ajudar a través de les subvencions i del fons de
cooperació, però més encara amb la prestació de serveis. I que Diputació sigui
aquella administració de suport tècnic i que acompanya, tan necessària a una
demarcació on el gruix, la immensa majoria dels nostres municipis, són petits i
mitjans. Com a eixos clau del pròxim mandat destaquem els següents:
Primer, l’eina. Que vol dir disposar d’una administració moderna, oberta, eficient, amb
uns professionals ben qualificats, compromesos i ben valorats, que els tenim.
Segon, la cooperació amb el món local i particularment poder seguir incrementant el
fons de cooperació.
Tercer, el compromís amb el medi ambient. La lluita contra el canvi climàtic, l’aposta
per les energies renovables i la sostenibilitat.
Quart, contribuir a fer possibles les inversions que necessita el nostre territori. Tant
les de xarxa viària i equipaments com aquelles que es desenvolupen des dels ens
locals.
Cinquè, el reequilibri territorial.
Sisè, la promoció turística i la dinamització econòmica del nostre territori.
Setè, la dimensió social, prioritzant àmbits com l’habitatge, la salut pública, el
benestar social, la lluita contra les desigualtats, la inclusió, la creació d’ocupació, o
l’esport com a mitjà d’integració. Hem avançat molt en aquest àmbit però hem de
seguir avançant encara més.
Vuitè, incrementar els serveis que prestem als nostres ajuntaments.
Novè, la col·laboració amb la societat civil i amb la resta d’entitat i institucions a la
demarcació.
Desè, el compromís amb els principis de transparència, participació i bon govern.
Onzè, que la ciutadania conegui encara més la nostra institució.
Dotzè, que Girona sigui un territori de referència en matèria cultural i educativa. I
particularment desenvolupar l’àrea d’educació creada fa un any i continuar les
inversions als nostres equipaments culturals, estratègics i patrimonials més
significatius.
Tretzè, l’impuls i la coordinació amb tots els ens que formen part del grup corporatiu:
el Patronat de Turisme, el Xaloc, Dipsalut, el Conservatori, la Casa de Cultura, els
consorcis, SEMEGA i Sumar.
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Catorzè, continuar aprofundint encara més en l’establiment d’uns paràmetres
objectius en el repartiment d’ajuts i la canalització de les inversions. I garantir la
igualtat d’accés dels dos-cents vint-i-un municipis.
Quinzè, actuar de catalitzador de les convocatòries de programes europeus de la
demarcació.
Setzè, les polítiques digitals. Ser referents en matèria de noves tecnologies,
administració electrònica i desplegament de la fibra òptica.
Dissetè, ser la veu de les reivindicacions del nostre territori.
I divuitè i últim, però molt important, el compromís de lleialtat i col·laboració amb el
Govern i el Parlament de Catalunya, sorgits de les eleccions del 21 de desembre, i el
suport a les polítiques que s’estan implementant des del nostre govern. Les
diputacions no només hem de ser eines de demarcació, sinó també eines de país en
un moment clau del procés de construcció nacional.
Els afers problemàtics els tenim, les cadires no, perquè encara no hem tancat el
cartipàs. I només una reflexió a l’entorn de la intervenció de la il·lustre diputada
senyora Pèlach, que s’ha referit a pràctiques caciquils, opacitats, silencis còmplices,
poders fàctics, no ho compartim. Vostès s’atorguen la democràcia i la representació
de la voluntat popular, i evidentment a vostès els vota molta gent: els joves, la gent
gran, els autònoms, els treballadors, els estudiants, els emprenedors, les classes més
desafavorides... I està molt bé i amb tot això sumen un diputat, una diputada en
aquest cas, a la demarcació. I el grup de govern ens preguntem: i a nosaltres qui ens
vota? Perquè si el govern en sumem vint, segurament també tenim alguna cosa de
representació i de voluntat popular. En qualsevol cas, actitud de mà estesa, com hi ha
estat sempre, perquè aquesta és una corporació que del consens i del diàleg ha fet
avançar a aquesta demarcació i ha fet avançar el país.
Com a territori i com a país vivim en un moment clau. Que la Diputació sigui l’eina per
millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans i conciutadanes. Aquella
administració que sempre hi és per a ajudar als ajuntaments i els consells comarcals.
I que siguem també una eina útil de país, al servei de les nostres institucions i de la
construcció de la república catalana. Siguem protagonistes i actors actius del nostre
present però sobretot del nostre futur per tenir una institució d’excel·lència i que quan
acabi el mandat puguem deixar un bon llegat. Una demarcació més justa i més
pròspera. Un territori d’oportunitats més igualitari. I sobre tot un país lliure. Moltes
gràcies.”
Intervé, per acabar, el president senyor Miquel Noguer i Planas i fa les manifestacions
següents:
“Moltes gràcies, senyor Piñeira. Honorable consellera en representació del govern del
país, moltíssimes gràcies per la vostra presència. Excel·lentíssims senadors, senyor
Matamala i senyor Martí, moltíssimes gràcies també per estar aquí. Diputats i
diputades del Congrés a Madrid, diputats al Parlament de Catalunya. Delegat del
govern, bon amic i expresident qui fou d’aquesta casa, en Pere Vila, subdelegat del
govern, Albert Bramón. La presidenta de la Diputació de Tarragona, enhorabona,
presidenta, gràcies per estar aquí, però enhorabona. Abans d’ahir vares estar elegida
també. Moltíssimes gràcies, presidents dels consells comarcals, alcaldes,
alcaldesses, regidores i regidors dels diferents municipis de la nostra demarcació.
Presidents de la Diputació de Girona que m’heu precedit, magnífic rector de la
Universitat, president de la Cambra de Comerç, representants dels sectors econòmics
i socials de la demarcació, personal funcionari i laboral de la Diputació i als ens
adscrits, famílies, senyores i senyors, bon dia a tothom.
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Iniciem un nou curs polític a la Diputació de Girona i tinc l’honor de tornar a presidir
aquest ple. La vegada anterior ho vaig ser per nomenament natural, i com a
vicepresident vaig substituir al president Pere Vila quan va ser designat delegat del
Govern de la demarcació de Girona. Avui tinc l’honor de ser-ho gràcies a l’expressió
popular a les urnes el passat 26 de maig, que van conformar un nou mapa municipal
a les comarques de Girona. Fruit de la correlació de forces per voluntat ciutadana, la
majoria d’aquest ple i gràcies al suport del meu grup, Junts per Catalunya, i dels
grups d’Esquerra Republicana i Independents de la Selva, he obtingut la confiança de
ser nomenat president d’aquesta institució. Em congratula especialment que amb
Esquerra Republicana hàgim estat capaços d’arribar a un pacte, que a més de ser un
pacte natural, com s’ha parlat abastament, conforma una majoria prou àmplia en
aquesta corporació que legitima plenament la nostra acció de govern. Permeti’m,
doncs, que en primer lloc us doni les gràcies pel seu suport i la seva confiança cap a
la meva persona.
També vull que les meves primeres paraules d’avui siguin per felicitar tots i cadascun
dels diputats i les diputades electes, fruit d’aquest nou mapa municipal del que he
parlat abans, als nous també i als més veterans. Espero poder comptar amb el vostre
suport per a atendre als reptes que se’n presentaran durant aquest nou mandat.
Desitjo de veritat que siguem capaços de teixir totes les complicitats possibles per
superar amb èxit aquelles qüestions que ens demanin els ajuntaments gironins i, per
extensió, els ciutadans i les ciutadanes de les nostres comarques.
Fa anys que definim la Diputació com un ajuntament d’ajuntaments i realment és així.
Aquesta és la nostra autèntica vocació. Durant els pròxims quatre anys, doncs,
continuarem contribuint com bé s’ha expressat de manera ferma i decidida a tots
aquells projectes que ajudin al progrés, al benestar i al desenvolupament dels nostres
dos-cents vint-i-un ajuntaments i dels seus més de 753.000 habitants.
La transformació digital, la proximitat real i la transparència formaran part de l’agenda
prioritària d’aquest govern, i això es podrà comprovar en aspectes com la implantació
de la fibra òptica, en el contacte continuat amb els ajuntaments i persones i en la
voluntat de retre comptes públicament de cadascuna de les nostres actuacions.
Actuacions en múltiples camps, des de la protecció de la promoció econòmica o les
infraestructures viàries, fins a la salut, la cultura, l’esport, el medi ambient, passant per
donar suport als ajuntaments, que han d’atendre a les persones i famílies que més ho
necessiten, per exemple en matèria d’habitatge.
Tot això contribuirà a continuar fent d’aquesta casa que tots ens estimem un espai
obert i modern, adaptat als nous hàbits i necessitats de la societat d’avui dia. Sabem
què hem de fer i quines són les nostres obligacions, però és molt important també
tenir clar com ho hem de fer. La majoria de vosaltres em coneixeu i la majoria de
vosaltres us coneixeu, i avui solemnement us demano que siguem capaços de
generar entre tots grans espais d’acord. Jo mateix com a president posaré l’accent de
forma especial en fer-ho possible. Moltes de les grans apostes que s’han fet realitat a
les comarques de Girona, històricament i gràcies a aquesta Diputació, han culminat
després de grans acords que han comptat amb la unanimitat de la majoria d’aquesta
corporació. Us animo a continuar en aquesta mateixa línia. Com és natural hem de
respectar sempre les legítimes diferències de criteri polític que representa cada un
dels aquí presents. Hem de saber trobar les coincidències des de les discrepàncies,
hem de saber fer possible el màxim consens en aquelles qüestions cabdals pel nostre
futur col·lectiu. Aquesta manera de fer ha caracteritzat la Diputació des de sempre, i
és que la força de les decisions és sempre molt més gran quan parteix d’una base de
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suport el més sòlida possible. Aquest és el meu compromís que espero compartir en
tots plegats.
Tenim motius més que suficients per sentir-nos orgullosos de viure a les comarques
de Girona, a qualsevol d’elles. Un territori privilegiat, i no només econòmicament sinó
també socialment, culturalment, paisatgísticament, mediambientalment i el que
vulguem afegir. Donar el nivell de competitivitat empresarial i amb un teixit associatiu
envejable, que tot sovint rep el reconeixement d’altres territoris. Aquest orgull de
pertinença que ens identifica amb una manera de ser i de fer no el podem perdre.
L’hem de potenciar encara més a través de les nostres aptituds individuals i
col·lectives. També des de les institucions, que hem d’esdevenir un mirall de bones
pràctiques amb un elevat sentit del bé comú. Hem de continuar invertint en un
creixement ordenat, respectuós amb el medi i amb les persones que hi viuen,
cultivant el turisme familiar, sostenible i de qualitat. En aquest sentit la Diputació ha de
continuar donant suport a tots aquests projectes que situen les comarques gironines
al món. I que quan aquest món ens visiti, trobi aquí una terra d’acollida i oberta. Que
al costat dels nombrosos i diversos atractius que disposem, el tracte de la nostra gent
cap als forans, tant si vénen a treballar com a fer turisme, sigui el mateix que
esperaríem nosaltres.
Abans d’acabar no puc deixar de referir-me a l’excepcional context polític i
institucional que estem vivint en aquests moments. Avui assumim les nostres
responsabilitats com a diputats i diputades conscients que el conflicte polític entre
Catalunya i Espanya està més viu que mai, i conscients també que s’ha de resoldre
per la via del diàleg i de la generositat, amb una part dels nostres representants
polítics empresonats a l’espera de sentència i amb molts altres a l’exili, encapçalats
per president Puigdemont que l’any 2015 va assistir a aquesta presa de possessió
com a alcalde de la ciutat de Girona, la solució es fa difícil. Una solució que molts
entenem que no ha de passar per la renúncia com a país, que vol aconseguir les
seves més altes cotes de llibertat. Per això, des de la Diputació de Girona mantenim
ferm el nostre compromís de continuar treballant pel restabliment dels nostres drets,
tant civils com polítics.
Tenim per endavant, per tant, quatre anys apassionants, quatre anys plens de reptes
que hem de superar i de projectes que hem d’impulsar o culminar. És en aquest camí
que hem de saber servir als interessos dels nostres ajuntaments i de la ciutadania, en
un nou moment històric d’aquesta institució, que avui tots nosaltres representem,
expressem en veu alta aquest desig amb dos visques: Visca les comarques gironines
i visca Catalunya. Moltes gràcies.
Una vegada acomplert l’objecte de la sessió el president la dóna per acabada, essent
un quart i cinc minuts de dues del migdia, de la qual, com a secretari, CERTIFICO.
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