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Número:  1040 
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària i telemàtica
Data: 6 d’abril de 2021
Hora: 10:05
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2021/4077

Hi assisteixen

Sr. Miquel Noguer i Planas President
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat
Sr. Josep Sala i Leal Diputat
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat
Sra. Anna Barnadas i López Diputada
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència
Sr. Joaqum Crespo i Serra Adjunt al Gabinet de Presidència
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer

Punt d'ordre del dia Expedient
1 Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de

la sessió ordinària del dia 30 de març de 2021

2 Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves



2

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

atribucions, tal com disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de
2 d'abril, de Bases del Règim Local

Assistència i Cooperació als Municipis

3 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Vall de Bianya
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2020. Expedient núm. 2020/998

2020/X020300/998

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

4 Proposta de concessió de subvencions del programa de
suport a projectes singulars de desenvolupament
econòmic, anualitat 2021

2020/X020100/8309

5 Proposta de concessió de subvencions de la convocatòria
per a projectes i actuacions de promoció i dinamització
del comerç de proximitat. Anualitat 2021

2020/X020100/8324

Centre de la Imatge - Inspai
6 Aprovar contracte de donació del fons fotogràfic familiar

Elias Pagès
2019/J020100/8351

Medi Ambient
7 Concedir subvenció per a finançament extraordinari per

accions de manteniment i inversió en millora xarxa vies
verdes

2021/X020203/2904

Servei de Programes Europeus
8 Aprovar acord marc amb el Departament dels Pirineus

Orientals
2021/B040100/3083

9 Proposicions urgents

10 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 30
de març de 2021

S’aprova per unanimitat, i sense esmenes, l’acta de la sessió de la Junta de Govern del dia 30 de
març de 2021.
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2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com disposa l'art.
35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local

— Assistència i Cooperació als Municipis

3. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Vall de Bianya dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2020. Expedient núm. 2020/998. 2020/X020300/998

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny de 2020
va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a
l’any 2020. A L’Ajuntament de Vall de Bianya se li va concedir la subvenció del Fons de
Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/998 Inversions Formació oficina d'atenció al
ciutadà 58.955,69 33.544,30

Millores parc infantil de la
Canya 12.887,11 12.887,11

Adequació accés passerel.la
de vianants i millora vorera
de Llocalou

12.884,14 12.884,14

59.315,55

Vista la petició de l’Ajuntament de Vall de Bianya de canvi de destí de la subvenció concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el Diputat delegat
de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Vall de Bianya el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/998, pel
concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció Final
€

Formació oficina
d'atenció al ciutadà 58.955,69 33.544,30

0,00

Millores parc infantil
de la Canya 12.887,11 12.887,11 0,00

Adequació accés
passerel.la de
vianants i millora
vorera de Llocalou

12.884,14 12.884,14

0,00

Projecte ctra. De
Sant Pere

40.733.42 39.315,55

Projecte passallís
d’Esperança

20.549,87 20.000,00
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59.315,55 59.315,55

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament de la
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la
normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 i a la seva justificació, de com a
mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que
finalitza el dia 30 de setembre de 2021.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

— Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

4. Proposta de concessió de subvencions del programa de suport a projectes singulars de
desenvolupament econòmic, anualitat 2021. 2020/X020100/8309

Vistes les bases reguladores per fomentar la concessió de subvencions del programa de suport a
projectes singulars de desenvolupament econòmic, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona
en la sessió de 22 de setembre de 2020 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG) núm. 189, de 30 de setembre de 2020.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de 3 de novembre de 2020 publicada en
el BOPG núm. 220, de 16 de novembre de 2020, amb un import autoritzat màxim de
100.000,00 € i que estableix la possibilitat d’ampliar-ne la quantia de com a màxim el 25%
quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 58 de l’RD 887/2006, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (RLGS).

Vist l’informe de la Comissió Qualificadora de data 15 de març de 2021 en el qual es concreta
el resultat de l’avaluació efectuada i vist l’informe proposta de la cap de Servei, el
vicepresident primer i president de la Comissió Avaluadora proposa a la Junta de Govern que
adopti l’acord següent:

Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 25.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents:

Aplicació pressupostària Import

250/4300/46205 Ajuts a ajuntaments projectes singulars PIDEL 22.067,50€

250/4300/46502 Ajuts a consells comarcals projectes singulars PIDEL 2.042,50 €

250/4300/46762 Ajuts a consorcis projectes singulars PIDEL 890€

Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions de suport a projectes singulars de
desenvolupament econòmic en 25.000,00 €, d’acord amb el que es detalla tot seguit, i autoritzar
la despesa addicional amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents.

Aplicació pressupostària Crèdits inicials Augment
convocatòria

Crèdits finals

250/4300/46205 Ajuts a ajuntaments projectes singulars PIDEL 50.000€ 22.067,50€ 72.067,50€
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250/4300/46502 Ajuts a consells comarcals projectes singulars PIDEL 20.000€ 2.042,50€ 22.042,50€

250/4300/46762 Ajuts a consorcis projectes singulars PIDEL 10.000€ 890€ 10.890€

Tercer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions 2021, d’import total 125.000,00
€, d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària Crèdits inicials Crèdits finals Diferència

250/4300/46205 Ajuts a ajuntaments projectes singulars PIDEL 72.067,50€ 72.067,50€ 0€
250/4300/46502 Ajuts a consells comarcals projectes singulars
PIDEL

22.042,50€ 22.042,50€ 0€

250/4300/46762 Ajuts a consorcis projectes singulars PIDEL 10.890€ 30.890€ +20.000€
250/4300/ 46301 Ajuts a mancomunitats projectes singulars
PIDEL

10.000€ 0€ -10.000€

250/4300/46291 Ajuts a societats municipals projectes singulars
PIDEL

10.000€ 0€ -10.000€

Total 125.000€ 125.000€ 0€

Quart. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la
convocatòria:

Aplicació pressupostària Reajustament

250/4300/46762 Ajuts a consorcis projectes singulars PIDEL Afegir: 20.000€

250/4300/46301 Ajuts a mancomunitats projectes singulars PiDEL Reduir: 10.000€

250/4300/46291 Ajuts a societats municipals projectes singulars PiDEL Reduir: 10.000€

TOTAL 0 €

Cinquè. Publicar l’ampliació i la redistribució d’aquesta convocatòria a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.

Sisè. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es detallen
fins a exhaurir el crèdit de la convocatòria (100.000,00 € dels crèdits inicials més 25.000,00 €
de l’augment), d’acord amb el detall següent:

250/4300/46205 Ajuts a ajuntaments projectes singulars PIDEL

Exp.
2021/

NIF Nom Actuació Punts Pressupost Concedit

1323 P1717700G
Aj. Sant Joan de les

Abadesses
3a fase projecte
Malatosca-Surroca

67 32.100€ 20.000€

1402 P1722900F Aj.Vilablareix

Digitalitza el teu negoci com a
element clau de consolidació
empresarial

63,25 23.013,22€ 17.259,92€

1432 P1703700C
Aj. Caldes de

Malavella
Reactivem Caldes amb el seu
patrimoni gastronòmic

63,25 9.000€ 6.750€

1429 P1702600F Aj. Blanes Blanes arran de mar
62,75 20.000€ 15.000€

1149 P1701600G Aj. Banyoles Projecte PIT STOP
61,50 17.787€ *13.057,58€

*L’expedient 2021/1149 ha sofert una reducció de 282,42€ respecte a la sol·licitud inicial.

250/4300/46502 Ajuts a consells comarcals projectes singulars PIDEL
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Exp.
2021/

NIF Nom Actuació Punts Pressupost Concedit

1370 P6700002F CC Selva
Covid 19: la revolució digital
també a la microempresa

76,50 9.390€ 7.042,50€

1423 P1700016G CC Cerdanya

Turisme Cerdanya, model
governança participativa per a
un turisme regeneratiu

69,50 20.000€ 15.000€

250/4300/46762 Ajuts a consorcis projectes singulars PIDEL

Exp.
2021/

NIF Nom Actuació Punts Pressupost Concedit

1400 P1700070D
Agència

Desenv. Ripollès

Millora processos
productius escorxadors
baixa capacitat

80,50 26.740,00€ 20.000€

1431 P1700098E
Agència Desenv.

Garrotxa DinamiG
Experiències innovadores
polígons Garrotxa

63,50 14.520€ 10.890€

Setè. Disposar la despesa total de 125.000,00 € amb els càrrecs següents de les aplicacions
pressupostàries del pressupost de 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit

250/4300/46205 Ajuts a ajuntaments Campanya Projectes Singulars PiDEL 72.067,50€

250/4300/46502 Ajuts a consells comarcals Campanya Projectes Singulars PiDEL 22.042,50€

250/4300/46762 Ajuts a consorcis Campanya Projectes Singulars PiDEL 30.890€

Total 125.000€

Vuitè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en
el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Novè. Informar les entitats que han assolit els 50 punts però que no han obtingut subvenció
perquè s’ha exhaurit la dotació pressupostària, que passen a formar part d’una llista de prelació
i en el cas que algun dels projectes amb major puntuació renunciï a la subvenció se seguirà
l’ordre de la llista per a l’atorgament de la subvenció. Aquest fet serà possible si el procés de
renúncia es produeix dins del primer mes a comptar de la data de recepció del trasllat de l’acord de
concessió:

Exp.
2021/

NIF Nom Actuació Punts

1470 P1715400F Aj. Ribes de Freser Dinamització teixit econòmic projecte Met de Ribes 56,5

843 P1703800A Aj. Calonge i Sant
Antoni

Captació emprenedors espais buits al nucli de Calonge 54,75

1398 P6700009A Consell Comarcal Baix
Empordà

Creació oficina tècnica suport als polígons Baix Empordà 54,50

1313 P1700900B Aj. Arbúcies Microcrèdits ètics per a autònoms 53,50

1425 P1715600A Aj. Ripoll Reactivació patrimoni industrial i activació locals buits 50,50
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Desè. Notificar aquest acord a totes les entitats que han concorregut a la convocatòria.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

5. Proposta de concessió de subvencions de la convocatòria per a projectes i actuacions de
promoció i dinamització del comerç de proximitat. Anualitat 2021. 2020/X020100/8324

Vistes les bases reguladores per fomentar la concessió de subvencions per a projectes i
actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat, aprovades pel Ple de la
Diputació de Girona en la sessió de 22 de setembre de 2020 i publicades en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG) núm. 189, de 30 de setembre de 2020.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de 3 de novembre de 2020 i publicada al
BOP núm. 220, de 16 de novembre de 2020.

Vistos els informes de l’òrgan instructor i de la Comissió Avaluadora del dia 17 de març de
2021, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Atesos els antecedents, el vicepresident primer, president de la Comissió Avaluadora, proposa a
la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer- Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació les següents subvencions,
d’acord amb el detall que segueix:

Exp
2021/

NIF Entitat Concepte Pressup. Punts
Import

concedit

1006 G17849696
Associació comerciants Sant

Gregori-Vall Llémena El meu comerç fa poble 2.800,00 € 100 1.680,00 €

1397 G17329293
Associació comerç i turisme

Vall Camprodon
El trenet turístic de la Vall de

Camprodon 8.500,00 € 95 2.500,00 €

1277 G17494618
Associació de comerç i

turisme de Sant Hilari Sacalm
Apropem el comerç local als

infants 4.200,00 € 90 2.500,00 €

1279 G17748591 Associació comerç Arbúcies
Apropem el comerç local als

infants 4.200,00 € 90 2.500,00 €

1285 G17580218
Unió de botiguers i

comerciants de Breda
Apropem el comerç local als

infants 4.200,00 € 90 2.500,00 €

1287 G17822966
Associació comerciants i

empreses de serveis Vidreres
Apropem el comerç local als

infants 4.215,00 € 90 2.500,00 €

1329 G17819236
Associació comerciants de

Celrà El carretó del comerç de Celrà 1.625,00 € 90 975,00 €

1358 G17672593
Associació comerciants Santa

Coloma de Farners
Apropem el comerç local als

infants 4.200,00 € 90 2.500,00 €

1278 G17805284
Associació comerciants i

empresaris de Sils
Apropem el comerç local als

infants 3.415,00 € 85 2.049,00 €

1308 G17734377 Federació Comerç de la Selva
Promoció i difusió activitats

escoles 4.200,00 € 85 2.500,00 €

1316 G17259490
Associació comerciants

Torroella de Montgrí Xarxes i establiments al dia! 3.726,80 € 80 2.236,08 €

1403 G17052473
Associació empresaris

Castell-Platja d'Aro
L'estiu comença a Platja

d'Aro- portes obertes 4.600,00 € 80 2.500,00 €
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1315 G55142434
Associació Banyoles, comerç i

turisme
Productes singulars i

exposició de flors 4.200,00 € 80 2.500,00 €

1433 G17046632 Unió de botiguers de Ripoll
Consolidació projecte "De la

botiga a casa" 7.900,00 € 80 2.500,00 €

1416 G17799800 Federació Comerç de la Bisbal Bis-Vals 6.000,00 € 75 2.500,00 €

833 G17502907
Agrupació de comerciants de

Palafrugell Professionalització de l'entitat 4.200,00 € 75 2.500,00 €

1322 V17541251 Girona Centre Eix Comercial
El petit comerç et regala

cultura i gastronomia 4.500,00 € 70 2.500,00 €

1283 G17543711
Estació Nàutica l'Estartit-Illes

Medes
Donem visibilitat al comerç

local. Guia comercial 2.320,00 € 65 1.392,00 €

1364 G55074041
Associació empresaris Roses

Cap de Creus
Campanya Nadal "Jo compro

a Roses, i tu" 6.684,22 € 60 1.611,57 €

1417 G17601543 Comerç Figueres Associació
Embelliment carrers Figueres
per la dinamització comercial 5.069,32 € 60 2.500,00 €

1066 G17114034 Unió de Botiguers de Cassà
Estratègia i dinamització

xarxes socials 4.500,00 € 60 2.500,00 €

1360 G17398322
Associació comerciants de la

Cerdanya Puigcerdà tasta 4.170,00 € 60 2.500,00 €

1282 G17812918
Associació foment empresarial
comerç i turisme de Palamós El carrilet de Fecotur 5.000,00 € 55 2.500,00 €

1366 G17404534
Associació comerciants

Llançà
Campanyes activació i
promoció comerç local 5.550,00 € 55 2.500,00 €

1361 G55038061
Associació promoció i qualitat

comerç Sant Antoni
De tota la vida el vermut a

Sant Antoni 3.000,00 € 55 1.800,00 €

1401 J17840174 Associació comerciants Olot Acolor 8.000,00 € 55 2.500,00 €

Total
59.243,65

€

Segon- Disposar la despesa total de 59.243,65 € amb el següent càrrec a l’aplicació
pressupostària del pressupost de 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit

250/4300/48106 Ajuts entitats no lucratives Campanya Comerç de Proximitat
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

59.243,65€

Tercer- Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que s’indiquen:

EXP
2021/

NIF Entitat Motiu

670 G17241480 Unió Botiguers i Empresaris Turístics de
l’Escala

No arriba al mínim de puntuació

1280 G17265901 Associació Calonge, comerç i empresa No arriba al mínim de puntuació

1311 G17661166 Unió comerciants de Maçanet de la Selva Desistiment

1387 G55299333 Associació creadors Garrotxa- la iera No compleix els requisits establerts a les
bases

1404 G17218074 Associació comerciants Lloret No ha respost al requeriment

1420 G17998287 Associació comerciants i empresaris Castelló
d'Empúries

No ha respost al requeriment

1466 G17761685 Fundació Privada Emys No compleix els requisits establerts a les
bases
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Quart- Informar els beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en
el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Cinquè- Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària Crèdit inicial Import concedit Sobrant

250/4300/48106 Ajuts entitats no lucratives Campanya Comerç
de Proximitat Promoció i Desenv. Econ. Local 60.000 € 59.243,65€ 756,35€

Sisè- Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris als quals se’ls
ha desestimat la sol·licitud.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

 Centre de la Imatge - Inspai

6. Aprovar contracte de donació del fons fotogràfic familiar Elias Pagès.
2019/J020100/8351

El fons familiar Elias Pagès és un fons fotogràfic privat de tipus familiar, propietat del Sr. Pere
Peya Fusellas, propietari dels suports de les fotografies que el componen (descrit a l’annex I del
contracte i de l’informe). 

El 29 d’octubre de 2020 el Sr. Pere Peya Fusellas es va posar en contacte amb la Diputació de
Girona a partir d'un document de proposta de donació del fons amb número d’entrada al
Registre General de la Diputació de Girona E-2020/29449, amb la voluntat de fer donació del
fons, ubicat a casa seva, amb la intenció de donar-lo a conèixer i posar-lo a disposició pública
amb accés lliure a través del centre gestor INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de
Girona (a partir d'ara INSPAI).

A fi de tenir adequadament regulats els usos de l’esmentat fons fotogràfic, per tal que la difusió
i el tractament que en pugui fer la Diputació -en definitiva, l’ús dels drets d’explotació- i la
propietat intel·lectual, quedin amb una suficient cobertura legal.

Per això, resulta necessari regular els usos de l’esmentat conjunt, i es considera adient
subscriure un acord amb el propietari en el que es detallin i especifiquin adequadament aquells
usos.

L’ingrés del fons i el tractament previst està basat en els fonaments legals que regeixen les lleis
relacionades amb el tractament del patrimoni arxivístic, el patrimoni cultural i el procediment
administratiu. En concret, cal esmentar les següents normes:

a) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques

b) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
c) Codi Civil, articles 1741 i següents
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d) Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens
locals.

e) Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
f) Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.
g) RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de la propietat

intel·lectual.
h) Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de l'honor, la intimitat i la pròpia

imatge.
i) Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del règim jurídic general del patrimoni de

les administracions públiques.
j) RD 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei

33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
k) Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels documents d’imatge de la Diputació

de Girona, aprovat pel Ple de la corporació en sessió del dia 17 de desembre de 2013.
l) L’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions dels documents

de les col·leccions i dels  fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de
Girona.

Vist l’informe de la cap del centre gestor INSPAI, Centre de la Imatge i la fiscalització
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de
20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de 17 de març de 2015, es proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Acceptar la donació del fons fotogràfic familiar Elias Pagès a la Diputació de Girona,
datat entre el 1850 i el 1970 aproximadament, format per 1.000 fotografies aproximadament, en
suport paper, des de 4’5x5cm fins a 30x40, i cromia blanc i negre i color. El valor econòmic del
fons es calcula en cinquanta mil euros (50.000€).

SEGON. Agrair al Sr. Pere Peya i Fusellas i als seus familiars la donació a fi que sigui
incorporada a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, on s’assegurarà la
consulta lliure i pública dels documents en les condicions que s’estipulen en el contracte.

TERCER. Aprovar el contracte i l’ANNEX I de donació del fons fotogràfic familiar Elias
Pagès a la Diputació de Girona, el text que es transcriu a continuació: “CONTRACTE DE
DONACIÓ DEL FONS FOTOGRÀFIC FAMILIAR ELIAS PAGÈS I CESSIÓ DE DRETS
D’EXPLOTACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
INTERVENEN
D'una banda, el Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, nomenat en
sessió extraordinària del Ple de la Diputació de Girona, de data 4 de juliol de 2019, assistit pel
secretari general de la corporació, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de
Govern de data ... de .... de 20...., 
I de l’altra, Pere Peya Fusellas (a partir d’ara, el donant), major d’edat, amb el DNI
402XXXX0X i amb domicili a XXXX, el qual actua en nom i interès propi
 Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la legal necessària per a l’atorgament d’aquest
contracte en base als següents
ANTECEDENTS
I. Les parts són conscients de l’interès i del valor informatiu, testimonial, històric i cultural del
fons format com a resultat de la documentació gràfica de la història familiar, i que data entre els
anys 1850 i 1970. El donant és el propietari dels suports de les imatges que formen el fons.
II. Les parts consideren convenient afavorir la difusió i gaudi públic de l’esmentat fons
fotogràfic mitjançant la seva integració INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona
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(a partir d’ara INSPAI) sobre la base d’un acord de donació del fons i la cessió dels drets
d’explotació que corresponguin al donant sobre aquestes imatges a favor de la Diputació.
III. Que, amb aquesta finalitat, la Diputació de Girona va acceptar, per acord de la Junta de
Govern de data ______________ la proposta formulada pel Sr. Pere Peya Fusellas de fer
donació d’aquest conjunt d’imatges i de drets d’explotació que corresponguin al donant.
IV.  Que per tal de formalitzar la donació i concretar-ne les condicions han convingut signar el
present contracte d’acord amb els següents
PACTES
Primer. El Sr. Pere Peya Fusellas, en qualitat de propietari del fons fotogràfic, que data dels
anys 1850 i 1970 aproximadament, format per 797 imatges i dos àlbums fotogràfics,
aproximadament (que es descriuen a l’annex I d’aquest contracte), i titular no exclusiu dels
drets d’explotació d’aquestes imatges, en fa donació (a títol gratuït) a la Diputació de Girona.
En el mateix acte cedeix també els drets d’explotació que li puguin correspondre sobre aquestes
imatges, sense cap contraprestació.
Segon. En virtut del present contracte la Diputació de Girona esdevé propietària dels suports
que integren aquest fons essent conscient de que poden existir drets de propietat intel·lectual
sobre les imatges que corresponen als respectius autors o hereus, a altres persones o altres
centres.
Tercer. És voluntat per part del Sr. Pere Peya Fusellas donar i per part de la Diputació de
Girona rebre, respectivament, tots els materials que el Sr. Pere Peya Fusellas vulgui incorporar
en el futur, incorporació que es duria a terme en els mateixos termes i condicions que figuren
en aquest contracte. Dels ingressos futurs, se’n deixarà constància en un document i un
inventari signat pel donant i per la direcció d’INSPAI, i posteriorment s’aprovarà per la Junta
de Govern de la Corporació.
Quart. Amb l’acceptació d’aquesta donació la Diputació de Girona assumeix les obligacions
següents: a) Assumir les despeses de conservació i, si s’escau, de restauració dels documents
objecte de donació així com custodiar-lo a les instal·lacions o sistemes d’INSPAI.
b) Efectuar una descripció que faciliti la identificació i localització dels documents, d’acord
amb els procediments i la normativa interna d’INSPAI.
c) Tractar el fons donat com una unitat i identificar-lo en tot moment amb la denominació Fons
Elias Pagès En la comunicació o difusió de les imatges a través de la xarxa Internet i
mitjançant la premsa (en suport paper i digital) es farà constar la provinença de la manera
següent: ”Nom de l’autor. INSPAI“. En la comunicació o difusió de les imatges en qualsevol
altre mitjà es deixarà escollir entre aquestes dues opcions: ”Nom de l’autor. INSPAI, Centre de
la Imatge de la Diputació de Girona“, o bé ”Nom de l’autor. INSPAI, Diputació de Girona“».
d) Obrir a la consulta pública el contingut del Fons, tot destinant-hi els recursos i serveis
d’INSPAI.
e) Facilitar el coneixement del Fons mitjançant la seva difusió.
Cinquè. La Diputació de Girona queda igualment habilitada per efectuar qualsevol tractament
tècnic a l’efecte de procurar una adequada conservació, classificació i descripció del Fons,
d’acord amb la normativa i els procediments interns que s’apliquen a la resta de col·leccions i
fons d’INSPAI.
Sisè. Com a propietària del fons i titular dels drets d’explotació que corresponguin al donant, la
Diputació de Girona podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a
disposició pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o
mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui la Diputació n’encarregui la
realització. Inclou la possibilitat de procedir a la digitalització de les imatges i de portar a terme
la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet. També
inclou el tractament de les imatges en treballs d’edició i la seva incorporació a obres
col·lectives. En el cas que es tracti d’obres fotogràfiques en els termes que s’hi refereix el llibre
primer del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, text refós de la Llei de Propietat
Intel·lectual, la Diputació assumeix l’obligació de respectar i fer respectar la integritat de les
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imatges, obligació que no caldrà respectar quan es tracti de meres fotografies en el sentit que
s’hi refereix l’art. 128 de l’esmentada norma. 
D’altra banda la Diputació de Girona, podrà acordar amb els titulars dels drets sobre les
imatges la reproducció, divulgació, distribució, publicació, comunicació i posada a disposició
pública dels continguts d’aquestes.
Setè. Amb la incorporació del fons i dels drets que se’n deriven al patrimoni de la Diputació la
seva explotació per part de terceres persones podrà quedar subjecta a l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei de reproduccions dels documents de les col·leccions i dels
fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.
Vuitè. El donant podrà disposar de reproduccions de les imatges sense cost. Podrà sol·licitar-les
de forma puntual i tot evitant que la reiteració de peticions o un nombre important d’imatges
sol·licitades acabin alterant el sentit i la finalitat del present contracte. Les reproduccions seran
de 1024x690 píxels. Si el/la donant sol·licités còpies amb una resolució més alta aquesta
demanda no podrà superar el 5 % del total del fons. Aquestes reproduccions només es podran
utilitzar per a ús propi i no podran ser utilitzades per a la seva explotació per part de terceres
persones.
Novè. Per a tot allò que no estigui previst en els seus pactes i condicions, el present contracte es
regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat
intel·lectual.
Desè. Per resoldre les divergències que poguessin sorgir com a conseqüència de la interpretació
d'aquest contracte, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Girona renunciant al seu
propi fur si fos un altre.
I en prova de conformitat signen el present contracte en dos exemplars, però a un sol efecte al
lloc i data indicats a l’encapçalament
ANNEX I DEL CONTRACTE DE DONACIÓ DEL FONS FOTOGRÀFIC FAMILIAR ELIAS
PAGÈS A  LA  DIPUTACIÓ DE GIRONA
Propietari
Pere Peya Fusellas
XXX
Tel.XXX
NIF: 402XXX0X
C/e: XXX
Fons o col·lecció
Fons Elias Pagès
Tipologia de fons
Fons familiar
Autor
Varis autors, Pau Audouard i Deglaire, Valentí Fargnoli i Napoleón, entre d’altres.
Història del propietari i la família
Pere Peya Fusellas, nascut el 1949 a  Girona, al carrer Pedret, 1, en aquest mateix edifici hi
havia el magatzem de vins Fusellas, que pertanyia a la família de la seva mare.
Va estudiar la carrera de metge a Barcelona i es va especialitzar com metge d’assistència
pública domiciliaria, que actualment seria metge de família.
Va iniciar la seva carrera amb substitucions per varis municipis de comarques gironines i
finalment va aconseguir la seva plaça fixa al municipi de Flaçà, la Pera i Sant Joan de Mollet,
des de l’any 1972 fins la seva jubilació el 2014. 
La història familiar és desglossa en dues parts, la que prové de la família paterna, dels quals en
destaquem 3 germans que es dedicaven a pescar pescava corall. Durant el temps de veda de
pesca de corall a l’Estartit , els tres germans viatjaven a altres zones on hi hi hagués veda per a
seguir pescant. Un d’ells va anar a Itàlia i a Grècia, i es va quedar residint a itàlia, (el Dr Peya
encara hi té 2 cosins cardiòlegs a Roma).



13

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

Un altre dels germans es va traslladar a Costa Rica al mar Carib. Després alguns d’aquests
familiars van anar a California, Amèrica del Sud, Argentina, …
Per això dins el fons es conserven imatges localitzades en alguns d’aquestes localitzacions. 
La branca familiar materna prové del nucli familiar que gestionaven el magatzem de vins
Fusellas del barri de Pedret de Girona.
Descripció del Fons
El fons familiar, el qual vol fer donació a INSPAI, és un recull de la vida familiar de les dues
branques familiars dels Sr. Peya, la materna i la paterna.
Retrats d’estudi, de la vida quotidiana, i dels viatges dels seus parents més propers.
Temàtica
Fotografia de viatge
Fotografia de retrat
Fotografia social
Postal comercial
Àmbit geogràfic
Zona de les comarques gironines, Catalunya, Espanya, Itàlia i Sud-Amèrica
Cronologia
1850-1970 aproximadament
Quantitat
1.000 fotografies aproximadament.
Suport
Paper
Format
Varis formats entre ells: des de 4’5x5cm fins a 30x40
Cromia
Blanc i negre i color
Procediment
Vàries tècniques fotogràfiques entre elles gelatina i plata i impressió fotomecànica offset, entre
d’altres
Estat  de conservació
L’estat de conservació de les fotografies en general és força bo, el material de suport i l’emulsió
estan en relatiu bon estat i la imatge iconogràfica majoritàriament no presenta cap pèrdua. Però
tot el conjunt presenta brutícia i algun fong que cal netejar i desinfectar abans d’entrar les
imatges als dipòsits de conservació d’INSPAI. Algunes imatges caldrà restaurar-les ja que la
seva antiguitat sempre suposa deterioraments que cal tractar per tècnics especialitzats.
Estat d’organització
El material estava ubicat al domicili del donant a Flaçà, organitzat en capses de sabates i de
cartró al seu despatx personal. Ordenat segons la procedència familiar pel que fa a les imatges
que representen retrats de personatges de la família i pel que fa a les postals organitzades en
una capsa de sabates per tipologia.
Requeriments de tractament del fons

a) Tractament arxivístic (descripció, classificació, codificació, avaluació, tria...).
b) Tractament de conservació (neteja, desinfecció, restauració, reubicació en material de

conservació permanent,  instal·lació als nous dipòsits de conservació).
c) Tractament digital (digitalització de còpies màster per a la conservació i còpies per a la

consulta).
Accés a la consulta i reproducció
Amb la incorporació del fons a INSPAI a partir de la donació, la Diputació de Girona esdevé
propietària dels suports que integren aquest fons essent conscient de que poden existir drets de
propietat intel·lectual sobre les imatges que corresponen als respectius autors o hereus, a altres
persones o altres centres.
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Per tant la Diputació només serà titular dels drets d’explotació que corresponguin al donant. La
Diputació de Girona podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a
disposició pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o
mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui la Diputació n’encarregui la
realització. Inclou la possibilitat de procedir a la digitalització de les imatges i de portar a terme
la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet. També
inclou el tractament de les imatges en treballs d’edició i la seva incorporació a obres
col·lectives. En el cas que es tracti d’obres fotogràfiques en els termes que s’hi refereix el llibre
primer del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, text refós de la Llei de Propietat
Intel·lectual, la Diputació assumeix l’obligació de respectar i fer respectar la integritat de les
imatges, obligació que no caldrà respectar quan es tracti de meres fotografies en el sentit que
s’hi refereix l’art. 128 de l’esmentada norma. 
D’altra banda la Diputació de Girona, podrà acordar amb els titulars dels drets sobre les
imatges la reproducció, divulgació, distribució, publicació, comunicació i posada a disposició
pública dels continguts d’aquestes.
Amb la incorporació del fons i dels drets que se’n deriven al patrimoni de la Diputació la seva
explotació per part de terceres persones podrà quedar subjecta a l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa pel servei de reproduccions dels documents de les col·leccions i dels  fons d’INSPAI,
Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.
Per tant, serà un fons accessible i obert a consulta.”

QUART. Facultar àmpliament el president de la corporació per dur a terme les actuacions
necessàries per a l’efectivitat de tot el que disposa aquest acord i la signatura del contracte de
donació del fons i la cessió de drets d’explotació, com també per, si cal, d’acord amb la finalitat
que es persegueix, rectificar els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut
advertir.

CINQUÈ. Atribuir al centre gestor INSPAI, Centre de la Imatge la gestió d’aquest acord.

SISÈ. Disposar que els béns del fons siguin donats d’alta a l’inventari de béns de la Diputació.

SETÈ. Requerir al donant que lliuri la possessió del fons esmentat a aquesta Diputació en el
termini d’un any, i disposar que s’aixequi acta del lliurament esmentat.

VUITÈ. Aquest acord produirà efectes l’endemà de ser notificat al cedent, en els termes que
preveuen els articles 40, 41, 42, 43 i 44 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

NOVÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General, als Serveis de Patrimoni de la
Diputació i a Cooperació Cultural per al seu coneixement i efectes.

DESÈ. Notificar el present acord al donant, al Sr. Pere Peya Fusellas.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

 Medi Ambient

7. Concedir subvenció per a finançament extraordinari per accions de manteniment i
inversió en millora xarxa vies verdes. 2021/X020203/2904
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Vista la sol·licitud del Consorci de les Vies Verdes de Girona, de data 3 de març de 2021, en
què sol·licita una subvenció exclosa de concurrència per al finançament extraordinari per
accions de manteniment i inversió en millora xarxa vies verdes, amb un import de 600.000,00
euros. Exp. 2021/2904.

Vist l'informe favorable del centre gestor de Medi Ambient signat el dia 9 de març de 2021.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2021 hi figura aquesta subvenció consignada
nominativament i de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i l'article 15.a de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de concurrència
competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta per resolució de presidència
de data 18 de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 2019.

Per l’exposat, la diputada delegada proposa a la Junta de Govern que adopti el següent

ACORD

PRIMER. Concedir una subvenció exclosa de concurrència nominativa d’acord amb les dades
següents:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2021/2904 Consorci de les Vies Verdes de Girona P1700047B

Objecte de la subvenció Naturalesa

Finançament extraordinari per accions de manteniment i inversió en millora
xarxa vies verdes

Corrent i inversió

Cost de l’objecte de la subvenció (en €) Import de la subvenció (en €) % de finançament

600.003,83 600.000,00 Quantia fixa

SEGON. Autoritzar i Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostaries següents:

Aplicació
pressupostària Nom aplicació pressupostària Import

500/4590/46711 Al Consorci Vies Verdes – Aportació extraord. Desp. corrents 300.000,00
500/4590/76710 Al Consorci Vies Verdes – Aportació extraord. Per inversió 300.000,00

TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es concedeix té
caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost
de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza
no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
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Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el període d’execució, encara
que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de 2021 i
finalitza el 31 de desembre de 2021.

QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o
ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions i altres ingressos compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot
superar el cost total de l’activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. El beneficiari ha d’acceptar expressament la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest
acord, en el termini d’1 mes a comptar de la notificació d’aquest acord. La presentació de
sol·licitud de pagament de la bestreta s’haurà d’acompanyar de l’acceptació expressa de la
subvenció per part del beneficiari.

SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza
el 31 de desembre de 2021, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, mitjançant la
presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible
la seu electrònica del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la
documentació següent:

 Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què consti un apartat amb el
càlcul dels indicadors següents:
 Bona execució del projecte

 Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura o nòmina, segons sigui és el cas.

 Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.

 Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquest
acord.

 Certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha realitzat
d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació
administrativa.

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la subvenció
es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al punt
quart, superin la despesa efectiva.

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o deficiències,
haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els esmeni, o bé que

http://www.ddgi.cat
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presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fes, es
consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que s’estableixen
als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de subvencions.

La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar
comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa no
justificada. En aquest cas es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al que
efectivament hagi estat justificat correctament.

SETÈ. Afectació dels béns. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret
per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys un cop acabat el
projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la
subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més
l’interès legal que correspongui.

En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades en el
paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en qualsevol cas,
en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció concedida.

VUITÈ. Pagament. S’efectuarà un pagament a compte del 100% de la subvenció prèvia
sol·licitud del beneficiari, en què caldrà fer constar l’acceptació de la subvenció amb les
condicions en què ha estat concedida.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar expressament el
suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les
actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada. Com
a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el suport de la diputació de Girona en els materials
que editi o elabori amb aquesta subvenció i en la seva web/ comunicació en xarxes socials.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin correspondre,
s’aplicaran les regles següents:

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes en
un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest incompliment
pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació,
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida en
relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans
competents, d’acord amb la normativa aplicable.
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c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o demanats a
altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

ONZÈ. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions
objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.

DOTZÈ. Modificació de les subvencions. L’òrgan concedent de la Diputació de Girona té la
facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que
s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.

Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un canvi
de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del pressupost o del
percentatge de finançament.

En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa concordant. 

TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions en els supòsits següents:

a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveu aquesta resolució.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar
l’interès de demora corresponent.

El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els acords
corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.

CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans
que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de
finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan
obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la
Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.

QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats
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amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de
mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona.

Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a
adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la
Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre
d’altres, els següents:

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets

estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per

a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i

arbitrarietat en la presa de decisions.
e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que

dirigeix.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i

el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de

l’exercici del seus càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin aplicables,

d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim sancionador
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu
de les infraccions comeses.

DISSETÈ. Protecció de dades. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de
dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la
normativa i han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació de aquestes dades.

La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en el marc de
la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització exclusivament professional,
seran tractades en el marc de la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal i
seran conservades com a part del procediment administratiu. Podran accedir, rectificar,
suprimir i exercir la resta dels seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la
Diputació de Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per
correu electrònic a dpd@ddgi.cat

mailto:dpd@ddgi.cat
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DIVUITÈ. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normes que hi siguin aplicables.

DINOVÈ. Notificar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

 Servei de Programes Europeus

8. Aprovar acord marc amb el Departament dels Pirineus Orientals. 2021/B040100/3083

Vist que l’acord marc de cooperació que es va signar el 24 de novembre de 2016 entre el
Departament dels Pirineus Orientals i la Diputació de Girona ha finalitzat la vigència
inicialment prevista de quatre anys.

Atès que la Diputació de Girona té interès en continuar i incrementar la cooperació
transfronterera entre les entitats, espacialment les locals, d’ambdues bandes de la frontera
administrativa estatal amb la finalitat de reforçar la cohesió econòmica, social i cultural, així
com el desenvolupament sostenible i ecològic del territori.

Vist que, des de fa anys, es desenvolupen activitats compartides amb el Departament dels
Pirineus Orientals, entre les quals podem destacar alguns projectes concrets com ECTAdapt i
CCOPEREM, en els temes de l’adaptació al canvi climàtic i la lluita contra els incendis
forestals, o la utilització conjunta del programa SITMUN en l’àmbit de la informació
cartogràfica territorial.

Tenint en compte que es voluntat de les dues parts ajudar a vertebrar un espai de treball i
d’activitats comú en els dos costats de la frontera administrativa i cooperar per tal de superar
les disparitats derivades de la frontera administrativa estatal, mitjançant eines conjuntes.

Vist que l’òrgan competent per a l'aprovació de l’acord marc és la Junta de Govern, d’acord
amb l’art. 9.3 del Reglament Orgànic i cartipàs de la Diputació de Girona, en la seva darrera
versió aprovada pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019.

D’acord amb el antecedents i vist l’informe favorable del cap de Programes Europeus, la
diputada delegada proposa a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. Aprovar la formalització d'un acord marc de cooperació entre la Diputació de Girona
i el Departament dels Pirineus Orientals per dur a terme activitats conjuntes de cooperació
transfronterera, que estableix el següent:

ACCORD DE PARTENARIAT TRANSFRONTALIER ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA

ET LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ACORD DE PARTENARIAT TRANSFRONTERER ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
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I EL DEPARTAMENT DELS PIRINEUS ORIENTALS
El Departament dels Pirineus Orientals,
representat per la seva presidenta en
exercici, la senyora Hermeline
MALHERBE, amb seu al 24, Voral Sadi
Carnot – BP906, 66 096 PERPINYÀ
Cedex, actuant en virtut de la deliberació
núm XXX del (data),

d’una banda,

I:
La Diputació de Girona, representada pel
seu president el senyor Miquel Noguer i
Planas, amb seu legal a la pujada de Sant
Martí, 5, 17004 Girona, facultat per acord
de la Junta de Govern de (data) i assistit pel
secretari general de la Diputació, senyor
Jordi Batllori i Nouvilas,
de l’altra,

Conscients que la província de Girona i el
departament dels Pirineus Orientals són dos
territoris que comparteixen un important
patrimoni cultural i natural, que formen una
zona de desenvolupament transfronterer
coherent i que presenten nombrosos reptes
econòmics, mediambientals i socials
comuns que susciten una voluntat de
col·laboració compartida;

Recordant que un conjunt d’accions i
d’iniciatives ja han estat portades a terme de
mutu acord per les dues entitats o s’estan
fent:

k) Participació comuna en diversos projectes
associatius duts a terme en el marc de la
Xarxa de Comunitats Mediterrànies «Arc
Llatí», a fi d’abordar problemàtiques
compartides que tracten de la prevenció
contra els incendis o de l’economia social i
solidària, per exemple, i de sensibilitzar els
responsables europeus sobre aquestes
qüestions;

l) Participació conjunta en dos grans projectes
de cooperació en el marc del programa
europeu POCTEFA 2014-2020, sobre
qüestions relacionades amb la prevenció i el
control d'incendis forestals (projecte
COOPEREM) i sobre l'adaptació del
territori al canvi climàtic (Projecte
ECTAdapt), el que ha permès desenvolupar
una experiència i un reconeixement
transfronterer de les dues institucions sobre
aquests matèries, al costat de molts actors
locals.

La Diputació de Girona, dont le siège est
situé à Pujada de Sant Martí, 5, 17004
Girona, représentée par son Président
Monsieur Miquel Noguer i Planas, habilité
par résolution du Comité directeur du XXX,
et assisté par le Secrétaire Général de la
Diputació, Monsieur Jordi Batllori Nouvilas,

d’une part,

Et :
Le Département des Pyrénées-Orientales,
représenté par sa Présidente en exercice,
Madame Hermeline MALHERBE, sis 24,
Quai Sadi Carnot – BP906, 66 096
PERPIGNAN Cedex, agissant en vertu de la
délibération n° XXX du (date)
d’autre part,

Conscients que la province de Girona et le
département des Pyrénées-Orientales sont
deux territoires qui partagent un important
patrimoine culturel et naturel, forment un
bassin de vie transfrontalier cohérent et
présentent de nombreux enjeux économiques,
environnementaux et sociétaux communs qui
suscitent une volonté de collaboration
partagée ;

Rappelant qu’un ensemble d’actions et
d’initiatives ont d'ores et déjà été menées de
concert par les deux entités ou sont en cours
de réalisation :

a) Participation commune à divers projets
partenariaux menés dans le cadre du Réseau
de collectivités méditerranéennes « Arc
Latin », afin d'aborder des problématiques
partagées relevant de la prévention contre les
incendies ou de l’Économie Sociale et
Solidaire par exemple et de sensibiliser les
décideurs européens à ces questions ;

b) Participation commune à deux projets de
coopération majeurs dans le cadre du
Programme européen POCTEFA 2014-2020,
sur les thématiques liées à la prévention et la
lutte contre les incendies de forêt (projet
COOPEREM) et en matière d’adaptation du
territoire au changement climatique (projet
ECTAdapt), ayant permis de développer une
expertise et une reconnaissance
transfrontalière des deux institutions sur ces
sujets, aux côtés de nombreux acteurs locaux.

c) Premiers échanges bilatéraux en matière de
Système d’Information Géographique, ayant
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m) Primers intercanvis bilaterals en matèria de
sistemes d’informació geogràfica, que ha
comportat l’adhesió del Departament dels
Pirineus Orientals a la xarxa europea
d’entitats SITMUN, per tal de desenvolupar
i enfortir en l’àmbit  transfronterer les
pràctiques i eines cartogràfiques que
facilitin la gestió del territori

Desitjant formalitzar i perpetuar les
relacions que les uneixen, convençuts que la
cooperació contribueix a millorar la qualitat
de vida dels ciutadans, així com a superar
les disparitats generades pel fet fronterer;

Les dues parts acorden el següent:
Apartat 1: Objectius i compromisos
Aquest acord de partenariat té per objecte
estrènyer els lligams institucionals entre la
Diputació de Girona i el Departament dels
Pirineus Orientals.
Les orientacions i els compromisos  que es
desprenen d’aquest acord s’aplicaran a
l’àmbit d’intervenció de les dues
institucions, la província de Girona i el
departament dels Pirineus Orientals, que
formen l’anomenat Espai Català
Transfronterer, de conformitat i en
coherència amb les gestions conjuntes ja
presents al territori, que impliquen els socis,
com ara l’Eurodistricte de l’Espai Català
Transfronterer.

La cooperació entre les dues
administracions signants s’efectuarà:

a) reforçant i oficialitzant les relacions
institucionals i la cooperació entre els
representants polítics de les dues
administracions o dels seus organismes
afiliats;

b) incorporant el marc estratègic internacional
de les Nacions Unides i europeu (Agenda
2030 per al Desenvolupament Sostenible)
en les actuacions conjuntes;

c) afavorint els intercanvis de bones
pràctiques, la col·laboració tècnica i els
projectes comuns entre els serveis
competents respectius;

d) aportant un marc jurídic i permanent a les
accions dutes a terme pels dos socis i
permetent eixamplar els camps de
cooperació existents ja abordats;

e) desenvolupant diferents iniciatives
transfrontereres amb l’interès de millorar la
qualitat de vida dels ciutadans de l’Espai
Català Transfronterer i amb la voluntat de
resoldre els problemes generats per la

conduit à l’adhésion du Département des
Pyrénées-Orientales au réseau européen de
collectivités SITMUN, afin de développer et
de renforcer à l’échelle transfrontalière les
pratiques et les outils cartographiques
facilitant la gestion du territoire.

Souhaitant formaliser et pérenniser les
relations qui les unissent et convaincus que
leur coopération contribue à l’amélioration de
la qualité de vie des citoyens, ainsi qu’au
dépassement des disparités générées par le
fait frontalier.

Les parties conviennent ce qui suit :
Article 1 : Objectifs et engagements
Le présent Accord de partenariat a pour objet
de resserrer les liens institutionnels entre la
Diputació de Girona et le Département des
Pyrénées-Orientales
Les orientations et les engagements issus de
cet accord s'appliqueront sur les périmètres
d'action des deux institutions, la province de
Girona et le département des
Pyrénées-Orientales, formant le dénommé
Espace Catalan Transfrontalier, en
conformité et cohérence avec les démarches
partenariales déjà présentes sur le territoire et
impliquant les partenaires, tel que
l'Eurodistrict de l'Espace Catalan
Transfrontalier.

La coopération entre les deux collectivités
signataires s'effectuera :

a) en renforçant et officialisant les relations
institutionnelles et la coopération entre les
représentants politiques des deux
administrations ou de leur organismes
affiliés ;

b) en inscrivant les actions communes dans le
cadre stratégique international des objectifs
de développement durable des Nations Unies
et européen (Agenda 2030) ;

c) en favorisant les échanges de bonnes
pratiques, la collaboration technique et les
projets communs entre les services
compétents respectifs ;

d) en apportant un cadre juridique et pérenne
aux actions menées par les deux partenaires
et permettant d'élargir les champs de
coopération d'ores et déjà abordés ;

e) en développant différentes initiatives
transfrontalières dans un souci d'amélioration
de la qualité de vie des citoyens de l'Espace
Catalan Transfrontalier et de résolution des
problématiques générées par la présence de la
frontière.
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presència de la frontera.

Apartat 2: Data de vigència i durada
El present Acord-Marc entrarà en vigor a
partir de la data de la seva signatura i la
seva vigència serà de quatre anys (4 anys).

Apartat 3: Pròrroga
El present Acord-Marc podrà ser
prorrogable per un període d’igual durada
(4 anys). Per fer-ho possible, les dues parts
ho acordaran abans la data de finalització
del present acord i adoptaran una decisió al
respecte.

Apartat 4: Resolució anticipada
Seran causa de resolució anticipada del
present acord de partenariat:

 El consentiment mutu de les dues parts, que
haurà de tenir lloc per escrit almenys un mes
abans. En aquest cas, els signants prendran
les mesures necessàries per assegurar
l’acabament de tota acció iniciada de
manera conjunta en virtut d’aquest acord.

 L’incompliment caracteritzat i/o manifest de
les obligacions d’una de les parts signants
de l’acord de partenariat.

 La impossibilitat sobtada, legal o material
de poder dur a terme l'objecte de l’acord de
partenariat.

Apartat 5: Modalitats de la col·laboració
La Diputació de Girona i el Departament
dels Pirineus Orientals col·laboraran i
desenvoluparan les seves relacions en el
conjunt d’àmbits que depenen de les seves
respectives competències.
Un grup de treball bilateral serà l’encarregat
d’aplicar i de seguir l’acord de partenariat.
Estarà compost per la Direcció General
Adjunta de Territoris i Mobilitats, a través
de la seva Missió Departamental
Transfronterera - Europa, i per l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Girona, a través del seu Servei de
Programes Europeus.
Un comitè de seguiment d’aquest acord de
partenariat, que aplegarà els responsables
designats per les dues institucions, es
reunirà com a mínim un cop l’any per
avaluar el balanç de les accions portades a
terme i per validar les propostes de treball
fetes per una autoritat tècnica i els mitjans
necessaris per posar-les en marxa.
Aquest comitè podrà, en funció de les
necessitats, reunir-se de manera
extraordinària si les parts interessades ho
demanen.

Article 2 : Date d’effet et durée
Le présent Accord-Cadre entrera en vigueur à
compter de la date de sa signature par les
parties, pour une durée de validité de quatre
ans (4 ans).

Article 3 : Reconduction
Le présent Accord-Cadre pourra faire l’objet
d’une reconduction pour une période
identique de quatre ans (4 ans). Pour ce faire,
les parties se rapprocheront avant la date
d’expiration du présent et adopteront une
décision expresse.

Article 4 : Résiliation
Seront motifs de résiliation anticipée du
présent Accord de partenariat :

 Le consentement mutuel des parties, qui
devra intervenir par écrit au moins un mois
avant. Dans ce cas, les signataires prendront
les mesures nécessaires pour assurer
l'achèvement de toute action initiée de façon
conjointe en vertu de cet Accord.

 L'inaccomplissement caractérisé et/ou
manifeste des obligations d'une des parties
signataires de l'Accord de partenariat.

 L'impossibilité soudaine, légale ou matérielle,
de pouvoir mener à bien l'objet de l'Accord
de partenariat.

Article 5 : Modalités de la collaboration
La Diputació de Girona et le Département
des Pyrénées-Orientales collaboreront et
développeront leurs relations dans l'ensemble
des domaines qui relèvent de leurs
compétences respectives.
Un groupe de travail bilatéral sera chargé de
la mise en application et du suivi de l'Accord
de partenariat. Il sera composé de la
Direction Générale Adjointe Territoires et
Mobilités, à travers sa Direction
Coopérations, Fonds Européens et Ingénierie
territoriale et la  Direction Territoire et
Développement durable de la Diputació de
Girona, à travers son Service de Programmes
Européens.
Un comité de pilotage de cet Accord de
Partenariat, réunissant les responsables
désignés par les deux institutions, se réunira à
minima une fois par an pour évaluer le bilan
des actions menées, valider les propositions
de travail soumises par l'instance technique et
les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
Ce comité pourra, en fonction des nécessités,
être réuni de façon extraordinaire à la
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A més, un grup de treball tècnic bilateral es
reunirà de manera ordinària, almenys un cop
per trimestre, per fer el seguiment de les
accions en curs i per proposar totes les que
es consideri oportú de realitzar.

Apartat 6: Règim jurídic
Aquest acord de partenariat s’inscriu en
l’àmbit de les competències del
Departament dels Pirineus Orientals i de la
Diputació de Girona, que n’ha aprovat
l’adopció i autoritzada la signatura amb les
següents resolucions:
- Acord de la Junta de Govern del (data)
- Deliberació núm. XXX del (data).
El present Acord de partenariat és adoptat
de conformitat, d’una part, amb el Conveni
Marc Europeu sobre la cooperació
transfronterera entre comunitats o autoritats
territorials del 21 de maig de 1980; i per
l’altra, amb el Tractat francoespanyol sobre
la cooperació transfronterera entre entitats
territorials del 10 de març de 1995.
El dret aplicable a l’acord és el vigent al
territori de Catalunya.

Apartat 7: Resolució de conflictes
Qualsevol controvèrsia relativa a la
interpretació o l’aplicació d’aquest Acord
de partenariat es resoldrà amistosament amb
la concertació i la negociació entre les
institucions signants. En cas de persistència
del desacord la jurisdicció competent per
resoldre el litigi serà la del dret en vigor en
el territori de Catalunya.

demande des parties concernées.
En outre, un groupe de travail technique
bilatéral se réunira quant à lui de façon
ordinaire, au moins une fois par trimestre,
pour faire le suivi des actions en cours et
proposer toutes celles qui seront considérées
comme opportunes de réaliser.

Article 6 : Régime juridique
Cet Accord de partenariat s'inscrit dans le
domaine des compétences du Département
des Pyrénées-Orientales et de la Diputació de
Girona, qui ont approuvé son adoption et
autorisé sa signature par les actes respectifs
suivants :
- Délibération n°XXX du (date).
- Résolution du Comité directeur du (date).
Le présent Accord-Cadre est adopté est
souscrit conformément à, d’une part, la
Convention Cadre Européenne sur la
coopération transfrontalière entre
communautés ou autorités territoriales, du 21
mai 1980 ; et d’autre part, au Traité de
Bayonne franco-espagnol sur la coopération
transfrontalière entre collectivités
territoriales, du 10 mars 1995.
Le droit applicable à l'accord est celui en
vigueur sur le territoire de Catalogne.

Article 7 : Résolution des litiges
Toute controverse concernant l'interprétation
ou l'application de cet Accord de partenariat
se résoudra à l'amiable par la concertation et
la négociation entre les institutions
signataires. En cas de persistance du
désaccord la juridiction compétente pour
résoudre le litige sera celle du droit en
vigueur sur le territoire de Catalogne.

SEGON. Facultar al president per a la signatura d’aquest acord marc i dels documents
necessaris per al desplegament de les activitats previstes.

TERCER. Traslladar aquest acord al Departament dels Pirineus Orientals.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

9. Proposicions urgents

No n’hi ha.
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10. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:20 h, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.
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