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Número:  1059  
Òrgan:  Junta de Govern 
Sessió:  Ordinària i telemàtica 
Data: 18 de gener de 2022 
Hora:  10:00 
Lloc:  Saló de Sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2022/372 
 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
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  
 
 
 
Han excusat la seva absència 
 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
 
 
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. Lluís Amat i Batalla 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort 

Diputat 
Diputat 

Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat 
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència 
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer 
  
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

 Punt d'ordre del dia Expedient 
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1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de 
l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de gener de 
2022 

 

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 
 

 

 Organització i RRHH Corporatiu   

3 Autoritzar Maria Immaculada Constans Ruiz a 
exercir una activitat pública compatible amb el 
càrrec d'assessora de Ple -  Organització i RRHH 
Corporatiu 

2021/G030104/8635 

4 Autoritzar Aida Vera Jordà l'exercici d'una activitat 
privada compatible amb el càrrec d'assessora de 
Ple -  Organització i RRHH Corporatiu 
 

2021/G030104/9643 

 Cooperació Cultural  

5 Inici del procediment de revocació parcial de la 
subvenció concedida al Museu dels Sants d'Olot, 
any 2021 -  Cooperació Cultural 
 

2021/X020201/2689 

 Centre de la Imatge - INSPAI  

6 Aprovar contracte de donació del fons Ramon Vilà 
- Centre de la Imatge – INSPAI 
 

2021/J020300 /6762 

 Servei de Programes Europeus  

7 Aprovar addenda pròrroga al conveni de Figueres - 
Edificis - Servei de Programes Europeus 

2016/X020200/1707 

8 Aprovar addenda pròrroga conveni museus_Aj. 
d'Olot - Servei de Programes Europeus 
 

2016/X020200/971 

 Servei d'Esports  

9 Acceptació de renuncies i minoració de 
subvencions de la convocatòria de subvencions 
per a l'any 2021 - Servei d'Esports 
 

2021/X020201/9528 

 Xarxa Viària  

10 Aprovació conveni conservació i explotació tram 
ctra. accés Toses i coordinació viabiliat hivernal 
ctra. GIV-4016 i GIV-4015 - Xarxa Viària 
 

2021/D030400/8717 

11 Proposicions urgents  

12 Precs i preguntes  
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de 'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 
dia 11 de gener de 2022 
 
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 11 de gener 
de 2022, lliurada prèviament als membres de la Junta de Govern. 
 
 
 
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 
 
 
 
3. Autoritzar Maria Immaculada Constans Ruiz a exercir una activitat pública 
compatible amb el càrrec d'assessora de Ple - Organització i RRHH Corporatiu 

 
Amb data 4 de novembre de 2021 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació 
una sol·licitud de la Sra. M. Immaculada Constans Ruiz (E-2021-33410), que ocupa el 
càrrec eventual de confiança o assessorament especial anomenat “Assessora de Ple” a 
partir del dia 5 d’octubre de 2021, mitjançant la qual demana compatibilitzar el seu càrrec 
a la Diputació amb el càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de Queralbs, càrrec que 
exerceix amb dedicació parcial, en horari de tardes. Amb data 3 de desembre de 2021 
s’ha aportat a la sol·licitud un certificat de l’Ajuntament que acredita la condició de càrrec 
electe amb dedicació parcial de la interessada, i informa de la retribució anual que 
percep a l’ajuntament, d’acord amb els articles 5 i 7 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre.  
 
La Direcció corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe relatiu a la 
sol·licitud de la interessada per a l’exercici d’una activitat pública compatible amb el 
càrrec eventual de confiança o assessorament especial a la Diputació de Girona.  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats locals 
és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, que està 
definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació amb l’excepció de dos 
preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser declarats nuls per la 
sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. Finalment, també és aplicable amb 
caràcter supletori la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, cal fer les consideracions següents: 
 
2. L’article 5.1b) de la llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que amb 
caràcter excepcional, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la llei pot compatibilitzar 
el lloc de treball en l’Administració amb el càrrec electiu com a membre d’una corporació 
local, sempre que no ho faci en règim de dedicació exclusiva, i sense perjudici de les 
dietes, indemnitzacions i assistències que li corresponguin com membre electe de la 
corporació local. L’article 5.2 de l’esmentada llei estableix que en els supòsits de 
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membres de les Corporacions locals en situació de dedicació parcial (art.75.2 de la Llei 
Reguladora de les Bases del Règim Local), es podran percebre retribucions per tal 
dedicació, sempre que es realitzin fora de la jornada de treball a l’Administració, i sense 
superar en cap cas els límits que amb caràcter general s’estableixin en el seu cas. A 
aquests efectes, ambdues administracions han de comunicar-se recíprocament la seva 
jornada i retribucions, i qualsevol modificació que es produeixi en les mateixes.  

 
3. L’acord del Ple de la Diputació de Girona de 23 de juliol de 2019, pel qual es 
regulen les condicions de treball del personal eventual de la Diputació de Girona, 
estableix en el seu punt 4rt, que “Atès les circumstàncies inherents a la seva condició, el 
personal eventual quedarà eximit del sistema de control horari mecanitzat, no obstant la 
dedicació i horari efectiu que correspongui segons l’apartat segon d’aquest acord _que 
és de 37,5 hores setmanals_ serà de compliment obligatori. Correspondrà als diputats 
delegats pel president el seguiment d’aquesta obligatorietat.” 
 
4. A més, s’ha de complir amb el límit retributiu previst a l’article 7 de la mateixa 
llei, en el sentit que la remuneració percebuda per ambdues activitats públiques no 
superin la remuneració prevista a la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec 
de director general, ni superin l’import de la seva retribució a la Diputació incrementada 
en un 30%, en còmput anual. Es constata que no es superen aquests límits, ja que la 
Sra. Constans acredita la percepció de 39.417,61 euros bruts anuals a la Diputació de 
Girona, i l’increment del 30% d’aquesta retribució suposa 11.825,28 euros bruts anuals, 
import que no es supera a l’Ajuntament de Queralbs per la dedicació parcial, d’acord 
amb el certificat que ha emès el secretari de l’ajuntament amb data 3 de desembre de 
2021. 
 
5. Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, 
l’òrgan competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona.  

 
6. L’article 26.1.a) del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre transparència i dret 
d’accés a la informació pública, estableix que les administracions públiques han de 
publicar un extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de 
compatibilitat amb activitats públiques o privades que afectin el personal al servei de les 
administracions públiques, en el qual es faci constar, entre d’altres dades, el nom i 
cognoms de l'empleada o empleat. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a la 
compatibilitat sense dissociar les seves dades de caràcter personal. 
 
En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, es proposa a la  Comissió Informativa 

d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local que dictamini favorablement 

la següent proposta, i l’elevi a la Junta de Govern: 
 
PRIMER. Autoritzar Maria Immaculada Constans Ruiz, assessora de Ple de la plantilla 
de personal eventual de confiança o assessorament especial de la Diputació de Girona, 
a exercir una activitat pública compatible com a regidora/alcaldessa amb dedicació 
parcial a l’Ajuntament de Queralbs, en horari de tardes, amb les condicions que 
s’esmenten tot seguit.   
 
SEGON. Els serveis prestats en la segona activitat pública sol·licitada no es computaran 
a efectes de triennis ni drets passius. Així mateix, les pagues extraordinàries i les 
prestacions de caràcter familiar només podran ser percebudes en una de les tres 
activitats públiques exercides. Així mateix, es recorda que l’exercici d’una segona activitat 
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pública compatible no podrà excusar el deure d’assistència al lloc de treball a la 
Diputació de Girona, ni el retard o negligència en l’execució del mateix.  
 
TERCER. L’Ajuntament de Queralbs i la Diputació de Girona estan obligades a 
comunicar-se recíprocament qualsevol modificació que es produeixi en la jornada de 
treball que es realitza en cadascuna de les dues administracions, així com les 
retribucions que es perceben.  
 
QUART. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de 
les seves dades de caràcter personal.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
4. Autoritzar Aida Vera Jordà l'exercici d'una activitat privada compatible amb el 
càrrec d'assessora de Ple - Organització i RRHH Corporatiu 
 
Amb data 20 de desembre de 2021 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació 
la sol·licitud per compatibilitzar l’exercici d’una activitat privada per part de la Sra. Aida 
Vera Jordà, que ocupa el càrrec eventual de confiança o assessorament especial 
anomenat “Assessora de Ple” (núm. Reg. E-2021-38836). En aquesta sol·licitud es 
demana poder exercir una activitat privada consistent en ser sòcia fundadora d’una 
empresa d’assessorament en imatge i xarxes socials.    
 
La Direcció corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe relatiu a la 
sol·licitud de la interessada per a l’exercici d’una activitat pública compatible amb el 
càrrec eventual de confiança o assessorament especial a la Diputació de Girona.  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats locals 
és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, que està 
definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació amb l’excepció de dos 
preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser declarats nuls per la 
sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. Finalment, també és aplicable amb 
caràcter supletori la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
7. En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec 
exercit a la Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la 
normativa és que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, 
sempre i quan es respectin les limitacions que s’exposen a continuació: 
 
En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament amb 
les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat pública on 
s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació i aplicació al 
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cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació directa amb les que 
s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.  
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat públic, 
com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la intervenció en 
assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi 
d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica 
una prohibició expressa de prestar una activitat professional privada als ajuntaments de 
la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament de 
les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona. També es prohibeix 
pertànyer a consells d’administració o altres òrgans rectors d’entitats privades que tinguin 
una activitat relacionada directament amb les gestionades des del càrrec públic que 
s’ostenta a la corporació. També es prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la 
participació superior al 10% del capital en empreses privades que siguin concessionàries, 
contractistes d’obres, serveis o subministraments, o que siguin arrendatàries o 
administradores de monopolis o que siguin participades o avalades per la Diputació de 
Girona. Igualment es prohibeix exercir activitats professionals que estiguin sotmeses a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control per part de la Diputació de Girona. 
Finalment, tampoc es poden autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, 
representació i defensa d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els 
seus organismes dependents.  
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que requereixin 
una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior a la meitat de 
la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques (és a dir, una 
jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el supòsit que 
l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els reconeixements 
de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari de la persona 
interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a jornada ordinària, la 
suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no pot superar la jornada 
ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% (és a dir, que el topall 
màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 hores i 15 minuts a la 
setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat amb una activitat privada 
quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física de 
l’empleat durant el seu horari a la Diputació de Girona.  
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el factor 
d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs de Treball 
de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena “factor de 
dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball del personal 
funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat del Ple de la 
Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb les professions 
i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat, independència o 
menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès general.  
En el cas de la Sra. Aida Vera Jordà, que ocupa el lloc de treball d’assessora de Ple, es 
constata que no incorre, a priori, en les limitacions anteriors per exercir una activitat 
privada per compte propi com a sòcia fundadora de l’empresa en assessorament 
d’imatge i xarxes socials La Mujer del César SL, sempre i quan aquesta empresa no 
sigui contractista de serveis de la Diputació de Girona per prohibició expressa de l’article 
12 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, ja sigui de forma directa o indirecta mitjançant 
subcontractació. 
I. L’acord del Ple de la Diputació de Girona de 23 de juliol de 2019, pel qual es 
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regulen les condicions de treball del personal eventual de la Diputació de Girona, 
estableix en el seu punt 4rt, que “Atès les circumstàncies inherents a la seva condició, el 
personal eventual quedarà eximit del sistema de control horari mecanitzat, no obstant la 
dedicació i horari efectiu que correspongui segons l’apartat segon d’aquest acord _que 
és de 37,5 hores setmanals_ serà de compliment obligatori. Correspondrà als diputats 
delegats pel president el seguiment d’aquesta obligatorietat.” 
 
II. Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, 
l’òrgan competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona.  

 
III. L’article 26.1.a) del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre transparència i dret 
d’accés a la informació pública, estableix que les administracions públiques han de 
publicar un extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de 
compatibilitat amb activitats públiques o privades que afectin el personal al servei de les 
administracions públiques, en el qual es faci constar, entre d’altres dades, el nom i 
cognoms de l'empleada o empleat. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a la 
compatibilitat sense dissociar les seves dades de caràcter personal. 
 
En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, es proposa a la  Comissió Informativa 

d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local que dictamini favorablement 

la següent proposta, i l’elevi a la Junta de Govern: 
 
PRIMER. Autoritzar la Sra. AIDA VERA JORDÀ, assessora de Ple de la Corporació, a 
exercir una activitat privada per compte propi com a sòcia fundadora de l’empresa en 
assessorament d’imatge i xarxes socials La Mujer del César SL, amb la prohibició de que 
l’esmentada empresa sigui contractista de serveis, de forma directa o indirecta, de la 
Diputació de Girona. Tampoc podrà ser contractista de serveis d’esdeveniments en els 
quals la Diputació de Girona intervingui prestant qualsevol tipus d’assistència.  
 
SEGON. En compliment de l’article 15 de la llei 53/1984, la interessada no podrà invocar 
o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de qualsevol activitat mercantil, 
industrial o professional.  
 
TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagin intervingut en els dos últims anys, estiguin intervenint o hagin d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició 
expressa de prestar una activitat professional privada als organismes dependents de la 
Diputació de Girona o als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui 
obligat a atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la 
Diputació de Girona.  
 
QUART. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de 
lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc de 
treball.  
 
CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de 
les dades de caràcter personal.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
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5. Inici del procediment de revocació parcial de la subvenció concedida al Museu 
dels Sants d'Olot, any 2021 - Cooperació Cultural 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 20 d’abril de 
2021, va aprovar la resolució de la línia de subvencions per al foment de projectes 
culturals als museus de les comarques gironines, anualitat 2021, dins la qual es concedia 
la subvenció següent: 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2021/2689 Fundació Museu dels 
Sants d’Olot 

G17825951 Projecte 
cultural al 
museu, 2021 

Des de l’1 de 
novembre de 
2020 fins al 31 
d’octubre de 
2021 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

166.400,00€ 166.400,00€ 14.267,58€ 8,57% 166.400,00€ 
 
D’acord al punt tercer de l’acord de resolució de la subvenció, la Diputació de Girona 
efectuaria una bestreta de pagament del 80% de la subvenció concedida un cop rebuda 
l’acceptació de la mateixa. 
 
En data 29 d’abril de 2021 i número de registre d’entrada 13856, la Diputació de Girona 
va rebre el certificat de la subvenció. Per la qual cosa es va tramitar el corresponent 
document O de 11.414,06 euros, amb número 220210015207,en concepte de bestreta. 
 
El dia 12 de novembre de 2021, el Museu dels Sants entra la justificació de la subvenció, 
la qual s’havia d’esmenar parcialment pel fet de no haver presentat el model d’indicadors 
degudament omplert i signat. És en el moment de requerir l’esmena de la justificació, 
quan s’avisa al Museu dels Sants que no ha justificat la totalitat de les despeses 
previstes a la sol·licitud de subvenció i que, si no entra més justificants, s’haurà de reduir 
proporcionalment. 
 
El termini per l’esmena de la justificació finalitzava el dia 1 de desembre.  
 
El centre gestor va rebre un primer enviament, el dia 3 de desembre, amb informació 
addicional de despeses dutes a termes al llarg del període d’execució, però on encara hi 
mancava el full d’indicadors signat, document indispensable per a poder acceptar la 
justificació com esmenada. 
 
Revisant les despeses presentades, tot i que ja fora de termini de l’esmena de la 
justificació, es va detectar que no contenien la informació bàsica per a poder-les tenir en 
compte com a despeses correctament justificades. És a dir, els mancada informació com 
el número de factura, el NIF o DNI del proveïdor o el concepte. 
 
Malgrat estar fora del termini d’esmena, el centre gestor de Cooperació Cultural va 
contactar novament amb el Museu dels Sants exposant-los que havien de presentar la 
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documentació requerida i, en data 14 de desembre de 2021, finalment entren el 
document dels indicadors signat. 
 
Revisant tota la documentació presentada i vist que no justifiquen la totalitat de les 
despeses correctament, es proposa reduir la subvenció atorgada i acceptar només les 
relacions que contenen tota la informació necessària per poder tenir la certesa de quines 
han estat les despeses directament relacionades amb l’objecte de la subvenció. 
 
En aquest context, la justificació final del Museu seria de 72.532,35 euros, import de la 
suma de la primera relació presentada, de 40.027,20 euros, més el detall de les 
despeses en nòmines de personal, de 23.664,03 euros i 8.841,12 euros. 
 
Si, tot i haver presentat l’esmena de la justificació fora del termini, s’entén com a 
parcialment vàlida, vist que el seu atorgament no afecta el dret a tercers, la subvenció 
final al Museu dels Sants per l’any 2021 seria de 6.219,12 euros. 
 
Per tant, pertoca la revocació parcial de l’import restant entre la concessió inicial i la 
subvenció finalment concedida un cop revisada la justificació. 
 
Atès que el Museu dels Sants ja havia rebut bestreta de la subvenció per un import 
superior a la subvenció finalment concedida, i d’acord amb l’article 16 de les bases 
reguladores, un cop finalitzat el procediment de revocació, caldrà iniciar el procediment 
de reintegrament parcial de la subvenció.  
 
L’article 22 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i l’article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, regulen el 
procediment modificació de la subvenció i el de reintegrament segons els quals quan, a 
conseqüència de la revisió de la subvenció, l’import definitiu d’aquesta subvenció sigui 
inferior a l’import pagat, el preceptor està obligat a reintegrar-ne l’excés.   
 
Vist l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la 
Junta de Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Iniciar la revocació parcial de VUIT MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS (8.048,46 euros), de la subvenció concedida per la Junta de 
Govern de 20 d’abril de 2021, de conformitat amb l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, segons els detall següent: 
 

Expedient Tercer NIF Concepte 
Import 
subvenció 
concedida 

Import a 
revocar 

Import final 
de 
subvenció 

2021/2689 

Fundació 
Museu dels 
Sants 
d’Olot 

G17825951 

Projecte 
cultural al 
museu, 
2021 

14.267,58€ 8.048,46 € 6.219,12 € 

 
SEGON. Tràmit d’audiència. Requerir al beneficiari del punt primer perquè presenti les 
al·legacions que consideri oportunes, en el termini de quinze dies comptats des de la 
data de la notificació del present acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció i iniciarà el tràmit de 
reintegrament de l’excés de subvenció percebut. 
 
TERCER. Notificar el present acord a la Fundació Museu dels Sants, d’Olot.” 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
6. Aprovar la convocatòria del concurs de novel·la gràfica Llamps i tintes - 
Comunicació Cultural 
 
Antecedents 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de maig de 2021, va aprovar 
inicialment les bases específiques reguladores del concurs de projectes de novel·la 
gràfica «Llamps i tintes!» , l’aprovació definitiva de les quals es va publicar al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 152, de 10 d’agost de 2021. 
 
D’acord amb el que estableix l’article primer d’aquestes bases, amb el propòsit 
d’incentivar la creació en la modalitat de novel·la gràfica i potenciar l’edició d’aquest 
gènere en llengua catalana, la Diputació de Girona convocarà anualment un concurs de 
projectes de novel·la gràfica. El projecte seleccionat es publicarà dins la col·lecció 
corporativa de novel·la gràfica «Llamps i tintes!», aprovada mitjançant decret de la 
Vicepresidència de data 3 de març de 2021. 
 
Amb la creació d’aquesta nova línia editorial, impulsada a proposta del Consell Assessor 
de la col·lecció «Josep Pla», la Diputació de Girona es proposa donar a conèixer obres 
inèdites de qualitat, produïdes per autors novells o bé per creadors ja consolidats que 
tenen difícil poder editar les seves obres. Es tracta, a més, d’un projecte innovador, que 
pot acostar la cultura gironina a un públic molt ampli i transversal, especialment al públic 
més jove i als col·lectius que tenen més dificultats per accedir a la cultura. 
 
Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria del concurs de projectes de 
novel·la gràfica «Llamps i tintes!», any 2022, s’ajusten als requeriments de la Llei 
38/2006, general de subvencions, al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions, i a l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona. 
 
L’òrgan competent per aprovar la convocatòria és la Junta de Govern. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti 
l’acord següent: 
 
Primer: Aprovar la convocatòria del concurs de projectes de novel·la gràfica «Llamps i 
tintes!» per a l’any 2022, el text del qual es transcriu literalment a continuació: 
 
 
“Convocatòria del concurs de projectes de novel·la gràfica «Llamps i tintes!», any 2022 
 
Amb el propòsit d’incentivar la creació en la modalitat de novel·la gràfica i potenciar l’edició 
d’aquest gènere en llengua catalana, la Diputació de Girona convoca el concurs de projectes de 
novel·la gràfica, any 2022, d’acord amb les següents condicions: 
 
1.Objecte i persones destinatàries  
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Convocatòria del concurs de projectes de novel·la gràfica, subjecte a les bases aprovades pel Ple 
d’aquesta Diputació, en sessió de data 18 de maig de 2021, l’aprovació definitiva de les quals s’ha 
publicat al BOPG 152 de data 10 d’agost de 2021 
 
Hi poden participar persones físiques, aficionades o professionals de la novel·la gràfica majors de 
18 anys i que compleixin aquests requisits: a) que hagin nascut o resideixin a les comarques 
gironines, o b) que no hagin nascut a les comarques gironines ni hi resideixin però que presentin 
una proposta que estigui relacionada temàticament amb aquestes comarques. 
  
La proposta la poden presentar un equip de guionista i dibuixant o bé una única persona autora 
de la proposta, del text i del dibuix; no s’admetran propostes només de guionistes. Les obres 
proposades podran estar realitzades en qualsevol estil gràfic i/o tractament de gènere, de caràcter 
experimental, realista o humorístic.  
 
2.Forma i termini de les sol·licituds  
 
Per participar al concurs caldrà presentar el formulari de sol·licitud on constin les dades referents 
al títol del projecte, guió literari escrit en llengua catalana , descripció dels personatges i sinopsi 
argumental, així com les dades del/dels autor/a o autors/es (no s’admeten pseudònims). 
El formulari de sol·licitud estarà disponible al web de la Diputació de Girona.  
 
Juntament amb el formulari, s’haurà de presentar una prova de 4 pàgines de còmic acabades (en 
format JPG o PDF), amb text i il·lustració, compaginades com a part d’un àlbum que, un cop 
s’editi, tindrà una extensió de 48 pàgines més les cobertes de les mides següents: 17 cm × 26 cm 
(mides pàgina dibuixada: 15,5 cm × 24 cm). La prova s’haurà de presentar en suport electrònic, 
en un arxiu d’un màxim de 10 MG. 
  
Cada concursant pot presentar una única proposta.  
 
La documentació es podrà presentar al Registre General d’Entrada de la Diputació de Girona per 
una de les següents opcions:  

 Registre electrònic: (www.ddgi.cat)  
 Registre presencial: Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona) horari 

d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores. En cas de restriccions derivades 
de la COVID-19 caldrà demanar cita prèvia  
 
El termini per a la presentació de sol·licituds és de seixanta dies hàbils a partir de l’endemà de 
la publicació de la convocatòria al BOPG. 
 
3.Valoració dels projectes 
 
Els projectes presentats seran avaluats pel Consell Assessor de la col·lecció «Josep Pla» de la 
Diputació de Girona, presidit pel president de la Comissió de Cultura, Noves Tecnologies, Esports 
i Educació. Actuarà de secretària la cap del Servei de Comunicació Cultural de la Diputació. Si 
escau, el jurat podrà assessorar-se amb una persona de l’àmbit professional de la novel·la gràfica 
o amb experiència acreditada en aquest camp. El concurs pot quedar desert si el jurat considera 
que cap dels projectes presentats no té prou qualitat. 
 
A l’hora d’escollir els projectes, es valorarà positivament que l’argument, imaginari o basat en fets 
reals, estigui relacionat amb personatges, escenaris o episodis de la història, real o imaginària, de 
les comarques gironines. També es valorarà positivament l’adaptació al còmic d’obres d’escriptors 
o escriptores gironins (novel·les, narracions, obres teatrals, dietaris, reportatges periodístics...).  
Es valoraran també els aspectes següents: a) La qualitat artística del dibuix, és a dir, el tractament 
que se’n fa, la innovació i la diferenciació dels estàndards habituals, i b) L’interès, l’atractiu i la 
qualitat del guió. 
 

http://www.ddgi.cat/
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Únicament es podran presentar projectes originals, no desenvolupats com a tals fins a la data de 
presentació al concurs. 
 
El jurat emetrà un informe proposta en què farà constar el veredicte, el qual s’elevarà a la 
Presidència de la Diputació, que serà qui resoldrà. La decisió serà inapel·lable.  
 
4. Notificació del projecte guanyador  
 
La convocatòria haurà de ser resolta i notificada a la persona o persones seleccionades, en un 
període màxim de seixanta dies hàbils a partir de la data en què finalitzi el termini de presentació 
de sol·licituds. 
 
La resolució es notificarà electrònicament a la persona seleccionada i a la resta de participants, i 
es farà pública al lloc web de la Diputació i a les xarxes socials   
 
5. Publicació del projecte seleccionat  
 
La Diputació de Girona publicarà l’obra seleccionada dins la seva col·lecció de novel·la gràfica 
«Llamps i tintes!» d’acord a les condicions que s’estableixen al punt 5 de les bases reguladores 
d’aquest concurs.  
 
6.Recursos 
 
Contra l’acord anterior, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a 
partir del dia següent a la seva publicació.  
Alternativament, i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de 
Govern d’aquesta Diputació, en el termini d’un mes, a partir del dia següent a la seva publicació.  
 
7.Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació, al lloc web i al BOPG.” 
 

Segon: Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que s’hi 
puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els 
defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Tercer: Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la Diputació de 
Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, o directament 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el 
termini de 2 mesos.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
7. Aprovar contracte de donació del fons Ramon Vilà - Centre de la Imatge - INSPAI 
 
El fons personal Ramon Vilà Sanllehí és un fons fotogràfic privat de tipus personal, 
propietat de Iolanda Vilà Bancells, propietària i hereva del fons després de la defunció 
del seu pare, Ramon Vilà, el qual era l’autor de les fotografies del conjunt (descrit a 
l’annex I del contracte i de l’informe).  
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El dia 13 de juliol de 2021, Iolanda Vilà Bancells 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 217046762J0203002021, 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 del fons fotogràfic esmentat, 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 prou cobertura legal, es considera 
adequat subscriure un acord amb la propietària en què es detallin i s’especifiquin 
adequadament aquests usos. 
 
L’ingrés del fons i el tractament previst estan basats 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 normes següents: 
 
1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques 
2. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
3. Codi Civil, articles 1741 i següents 
4. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 

dels ens locals 
5. Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 
6. Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents 
7. Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de la propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions 
legals vigents sobre la matèria 

8. Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i la pròpia imatge 

9. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques 
10. 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 
11. 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  

12. 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 
feta, proposo a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Acceptar la donació del fons fotogràfic Ramon Vilà Sanllehí a la Diputació de 
Girona, datat entre el 1964 i el 2010 aproximadament, format per 40.000 fotografies 
aproximadament, amb suport paper, plàstic polièster, plàstic acetat de cel·lulosa, 
objectes fotogràfics, de diversos formats, 35 mm, diapositives, i cromia en blanc i negre, i 
color, i amb tècnica fotogràfica de gelatina i plata de revelatge químic. El valor econòmic 
del fons fotogràfic es calcula en 200.000 €.  
 
Segon. Agrair a Iolanda Vilà Bancells 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. 
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Tercer. Aprovar el contracte i l’annex I de donació del fons fotogràfic Ramon Vilà Sanllehí 
a la Diputació de Girona, el text dels quals es transcriu a continuació:  
 
“ CONTRACTE DE DONACIÓ DEL FONS FOTOGRÀFIC RAMON VILÀ SANLLEHÍ I 
CESSIÓ DE DRETS D’EXPLOTACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PARTS 
 
D’una banda, Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, nomenat en 
la sessió extraordinària del Ple de la Diputació de Girona de data 4 de juliol de 2019, 
assistit pel secretari general de la corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data......  
 
I, de l’altra, Iolanda Vilà Bancells (a partir d’ara, la donant), major d’edat, amb el DNI 
número ***2881** i amb domicili al carrer Pujada de l’Església, 25, de Quart, la qual 
actua en nom i interès propi. 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer. Les parts són conscients de l’interès i del valor informatiu, testimonial, històric i 
cultural del fons propietat de la donant (a partir d’ara, el fons fotogràfic), format com a 
resultat de l’activitat professional i amateur del seu pare, Ramon Vilà Sanllehí, com a 
fotògraf, entre els anys 1964 i 2010, havent estat el Sr. Vilà l’autor o realitzador de les 
imatges i titular exclusiu dels drets de propietat intel·lectual que se’n deriven, imatges en 
l’actualitat propietat de la seva filla Iolanda Vilà Bancells, que és també la titular exclusiva 
dels drets, després de la defunció del seu pare l’any 2010. En aquest conjunt destaquen 
les imatges relacionades amb l’obra i la figura d’artistes de les comarques gironines, 
entre els quals sobresurt la figura de l’escultor Domènec Fita i Molat. 
 
Segon. Les parts consideren convenient afavorir la difusió i el gaudi públic del fons 
fotogràfic esmentat mitjançant la integració a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació 
de Girona (a partir d’ara, INSPAI), sobre la base d’un acord de donació del fons i la 
cessió de drets d’explotació de les imatges a favor de la Diputació. 
 
Tercer. La Diputació de Girona va acceptar, per acord de la Junta de Govern de data 
[data], la proposta formulada per Iolanda Vilà Bancells de fer donació d’aquest conjunt 
d’imatges i cedir els drets d’explotació de les imatges que l’integren. 
Les parts es reconeixen mútuament plena capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest contracte, d’acord amb els següents 
 
PACTES 
 
Primer. Iolanda Vilà Bancells, en qualitat de propietària del fons fotogràfic, datat entre el 
1964 i el 2010, format per 40.000 fotografies, aproximadament, que es descriuen a 
l’annex I d’aquest contracte, i com a hereva i titular exclusiva 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 d’aquestes imatges, sense requerir cap 
contraprestació. 
 
Segon. En virtut d’aquest contracte, la Diputació de Girona esdevé propietària dels 
documents que integren aquest fons i titular en exclusiva dels drets d’explotació fins al 
seu pas a domini públic i sense límit territorial. En el cas de les obres fotogràfiques, 
enteses en els termes amb què s’hi refereix el llibre primer del Reial decret legislatiu 
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1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, 
que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria, es 
reconeixen en tot moment els drets morals de l’autor sobre cada una d’aquestes obres. 
 
Tercer. És voluntat de Iolanda Vilà Bancells donar i per part de la Diputació de Girona 
rebre, respectivament, tots els materials que la Sra. Vilà vulgui incorporar en el futur, 
incorporació que s’ha de dur a terme en els mateixos termes i condicions que figuren en 
aquest contracte. Els ingressos futurs s’han de detallar en un document i un inventari 
signat per la donant i per la direcció d’INSPAI, i posteriorment se n’ha de proposar 
l’aprovació a la Junta de Govern de la corporació. 
Quart. Amb l’acceptació d’aquesta donació i cessió de drets d’explotació, la Diputació de 
Girona assumeix les obligacions següents: 
 

I. Assumir les despeses de conservació i, si escau, de restauració dels documents 
objecte de donació, així com custodiar-los a les instal·lacions o sistemes 
d’INSPAI. 

II. Efectuar una descripció que faciliti la identificació i la localització dels documents, 
d’acord amb els procediments i la normativa interna d’INSPAI. 

III. Tractar el fons donat com una unitat i identificar-lo en tot moment amb la 
denominació Fons Ramon Vilà Sanllehí. En la comunicació o difusió de les 
imatges a través de la xarxa Internet i mitjançant la premsa (en suport paper 
i digital) s’ha de fer constar la provinença de la manera següent: «Nom del 
fotògraf (Ramon Vilà). INSPAI». En la comunicació o difusió de les imatges en 
qualsevol altre mitjà s’ha de deixar escollir entre aquestes dues opcions: 
«Nom del fotògraf (Ramon Vilà). INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació 
de Girona», o bé «Nom del fotògraf (Ramon Vilà). INSPAI, Diputació de 
Girona». 

IV. Obrir a la consulta pública el contingut del fons, destinant-hi els recursos i els 
serveis d’INSPAI. 

V. 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, la Diputació de Girona 
pot reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els 
continguts del fons, actes que pot efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui 
directament o per mitjà de terceres persones a qui la Diputació n’encarregui la realització. 
La cessió de drets inclou la possibilitat de digitalitzar les imatges i de portar-ne a terme la 
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, pel qual s’aprova el 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 cal respectar quan es tracta de meres 
fotografies en el sentit en què s’hi refereix l’article 128 de la norma esmentada. 
 
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 pot quedar subjecta a 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions dels documents de 
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les col·leccions i dels fons fotogràfics d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona. 
 
Vuitè. La donant pot disposar de reproduccions de les imatges sense cost. Pot 
sol·licitar-les de forma puntual i evitant que la reiteració de peticions o un nombre 
important d’imatges sol·licitades acabin alterant el sentit i la finalitat d’aquest contracte. 
Les reproduccions han de ser de 1.024 x 690 píxels. Si la donant sol·licita còpies amb 
una resolució més alta, aquesta demanda no pot superar el 5 % del total del fons. 
Aquestes reproduccions només es poden utilitzar per a ús propi i no poden ser utilitzades 
per a l’explotació per part de terceres persones. 
 
Novè. A petició de la donant, INSPAI ha de lliurar una còpia digital de les imatges 
relacionades amb l’obra de l’artista Domènec Fita i Molat (amb una resolució de 600 
píxels pel costat llarg) a la Fundació Fita perquè les puguin utilitzar per a usos propis de 
la Fundació. 
 
Desè. Per a tot allò que no estigui previst en els seus pactes i condicions, aquest 
contracte es regeix per les disposicions del Codi civil de Catalunya i per la normativa 
vigent en matèria de propietat intel·lectual.  
 
Onzè. Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la 
interpretació d’aquest contracte, ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals de 
Girona i renuncien al seu propi fur si fos un altre. 
Com a prova de conformitat, signen aquest contracte en dos exemplars però a un sol 
efecte. 
 
ANNEX I DEL CONTRACTE DE DONACIÓ DEL FONS FOTOGRÀFIC PERSONAL 
RAMON VILÀ SANHELLÍ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Propietària 
Iolanda Vilà Bancells 
******* 
******* 
******* 
******* 
******* 
Fons o col·lecció 
Fons Ramon Vilà Sanllehí 
Tipologia de fons 
Fons personal 
Autor 
Ramon Vilà Sanllehí 
Història de l’autor 
Ramon Vilà Sanllehí (Girona, 1944-2010) 
Fotògraf, primer de forma amateur, que es va anar professionalitzant al llarg de la seva 
vida. Professionalment també va exercir de treballador de la banca. 
Ramon Vilà fou un col·laborador entusiasta del setmanari Presència en l’etapa difícil i 
esperançada del restabliment de les llibertats democràtiques i l’autogovern de Catalunya 
en els anys seixanta i setanta. 
També participà en la producció de diversos films, entre els quals destaca És ben difícil 
matar el petit monstre que tots portem dins.  
Compartí amb Josep Maria Boladeras l’estudi de fotografia i publicitat Actini i 
s’especialitzà en la fotografia de l’obra de nombrosos pintors i escultors, com ara 
Domènec Fita i Marcel Martí.  
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Publicà amb Joaquim Ferrer l’obra Gironins d’avui - 100 personatges (Fundació Valvi, 
2006). 
Ramon Vilà i Sanllehí pertanyia a la generació que a través de la cultura s’enfrontà a la 
marginació que la dictadura franquista imposava a la societat catalana. 
Descripció del fons 
El fons personal, el qual es vol incorporar a INSPAI a partir d’una donació, és un fons 
sobretot dedicat a retratar l’obra d’artistes gironins, com Xargay, Fita, Dalí, entre d’altres. 
Tot i així, també podem trobar-hi fotografies de diferents temàtiques com les familiars, de 
galeria, d’esdeveniments culturals, esportius, etc. 
Es tracta d’una fotografia amb un caràcter molt artístic, que mostra una imatge molt 
potent, obtinguda per forts contrastos de llum i ombra que provoquen una forta diferència 
entre els blancs i els negres, molt més accentuada per la disposició del gra en les 
imatges tan característica del material fotogràfic utilitzat en l’època coetània. La seva 
tècnica la tenia tan estudiada i perfeccionada que fins i tot tenia una llibreta manuscrita i 
dibuixada en què explicava pas per pas com feia la seva fotografia contrastada. 
L’autor controlava tot el procés de creació de les seves imatges, fins i tot el revelatge, 
que el feia al garatge de casa seva, on tenia un espai fosc adequat com a laboratori i 
amb llum vermella per poder fer les positivacions en paper. 
Per a aquesta tasca disposava de dues ampliadores, una de pas universal i una altra per 
a negatius i diapositives de 6 × 6. 
Temàtica 
Fotografia de paisatge  
Esdeveniments   
Fotografia d’obra artística  
Fotografia familiar  
Fotografia publicitària  
Fotografia de galeria 
Àmbit geogràfic 
Zona de les comarques gironines sobretot 
Cronologia 
1964-2010, aproximadament 
Quantitat 
40.000 fotografies, aproximadament 
Suport 
Plàstic acetat 
Plàstic polièster 
Paper (positivacions en paper) 
Càmeres i objectes 
Format 
Diversos formats, entre els quals: 6 × 6 cm, 6 × 9 cm, 9 × 12 cm, 35 mm, 18 × 24 cm, 
24 × 36 cm, entre d’altres 
Cromia 
Blanc i negre, i color 
Procediment 
Sobretot gelatina i plata de revelatge químic 
Estat de conservació 
El material presenta un estat entre òptim i regular. Tot el material fotogràfic del conjunt és 
en plàstics i sobretot en fundes de paper cristall (glassine), raó per la qual el fons en 
general no presenta gaire pols ni brutícia. Però aquests sobres que eviten que el material 
s’empolsini, per altra banda, provoquen problemes seriosos de deteriorament. 
Després d’una primera revisió per part del personal tècnic d’INSPAI, trobem alguns 
deterioraments que cal destacar, com ara: 
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- Descomposició química dels suports d’acetat que seguirà avançant si les 
condicions de protecció íntima i d’emmagatzematge del material no són les 
adequades. 

- Presència d’adhesius, sobretot en les diapositives, que cal retirar. 
- Algunes fotografies presenten infeccions microbiològiques que caldria tractar amb 

una desinfecció. 
Estat d’organització 
El fons està molt ben organitzat, ordenat, descrit i relacionat. 
Cada sobre de paper cristall pot contenir dos o tres temes per cada rodet. Al sobre, 
l’autor hi posava el que contenia aquest sobre tant de temàtica com de cronologia, qui li 
havia encarregat i una numeració que es relacionava amb unes llistes. 
Tota aquesta informació va ser traspassada per l’autor a llibretes manuscrites en què 
tornava a escriure tota la informació que hi ha al sobre, i així quedava organitzat i 
relacionat. D’aquesta manera, aquesta classificació dona facilitat a la recerca de negatius 
o a la documentació per part del personal arxiver a l’hora de tractar el fons.  
En general, el fons està organitzat per cronologia de realització de la fotografia, i de 
forma molt acurada. 
Requeriments de tractament del fons 
1. Tractament arxivístic (descripció, classificació, codificació, avaluació, tria...). 
2. Tractament de conservació (neteja, desinfecció, restauració, reubicació en material 

de conservació permanent, instal·lació als nous dipòsits de conservació). 
3. 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 de les imatges que l’integren i titular dels drets d’explotació 
d’aquestes imatges. La Diputació de Girona pot reproduir, divulgar, distribuir, publicar, 
comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que pot efectuar en 
qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a 
qui la Diputació n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de 
digitalitzar les imatges i de portar-ne a terme la comunicació i la 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 amb què s’hi refereix el llibre primer del Reial decret legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el 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 cal respectar quan es tracta de meres fotografies en el sentit en què s’hi 
refereix l’article 128 de la norma esmentada. 
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 pot 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, és un fons accessible i obert a consulta. 
 
Quart. Facultar 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, si cal, d’acord amb la 
finalitat que es persegueix, per 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. 
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Sisè. Disposar que els béns del fons siguin donats d’alta a l’inventari de béns de la 
Diputació. 
 
Setè. Requerir a la donant que lliuri la possessió del fons esmentat a aquesta Diputació 
en el termini de sis mesos aproximadament, i disposar que s’aixequi acta d’aquest 
lliurament. 
 
Vuitè. Aquest acord produeix efectes l’endemà de ser notificat a la donant, en els termes 
que estableixen els articles 40, 41, 42, 43 i 44 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Novè. Traslladar aquest acord als Serveis de Patrimoni de la Diputació i a Cooperació 
Cultural perquè en siguin coneixedors i per als efectes que corresponguin. 
 

Desè. Notificar aquest acord a la donant, Iolanda Vilà Bancells.” 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
8. Aprovar addenda pròrroga al conveni de Figueres - Edificis - Servei de 
Programes Europeus 
 
Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la 
Diputació de Girona pel cofinançament i les condicions d’execució del projecte de millora 
de l’eficiència energètica de diferents edificis municipals. 
 
Per acord de la sessió de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 7 de 
juliol de 2020, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i 
la Diputació de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura del conveni i fins el 
31 de desembre de 2021. 
 
El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni es podrà prorrogar per un any a partir de 
l’1 de gener de 2022, mitjançant l’acord exprés de les dues parts signants del conveni. 
 
Atès que les dues parts signatàries del conveni han manifestat la voluntat de prorrogar 
per un període de 4 anys més, des del dia 1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 
2025, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona. 
 
D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de servei de Programes 
Europeus proposo a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Figueres i la Diputació de Girona pel cofinançament, les condicions d’execució del 
projecte de millora de l’eficiència energètica de diferents edificis municipals, el contingut 
de la qual es reprodueix de forma íntegra a continuació: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
FIGUERES I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PEL COFINANÇAMENTI I LES 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS, COFINANÇAT PEL FONS 
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EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
 
CN/4012 EXP.: 2016/1707 
 
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de 
la Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF P1700000A, 
assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia ........de de 
 
La Sra. Agnès Lladó i Saus, alcaldessa de Figueres, per nomenament del Ple de 
l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la Plaça de l'Ajuntament, 12, 
17600 Figueres, amb NIF P1707200J. 
 
Antecedents 
 

1. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 20 d’octubre de 2020 entre 
les dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè 
d’aquest conveni estableix una durada del conveni per als anys 2020 i 2021. 

2. Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar 
per un any i a partir de l’1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts. 

3. Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de 
l’actuació a dalt esmentada, inclosa en l’operació “Eficiència energètica de 
l'enllumenat públic exterior i d'edificis d'entitats locals” (GO03-000042), la qual 
va ser aprovada en la primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del programa operatiu 
FEDER Catalunya 2014-2020. 

4. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona 
serà titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini 
mínim de 5 anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 
1303/2013. 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents: 
 
Pactes  
 
Primer. 
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la 
manera següent: 

 
“El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini 
de quatre anys.”. 

 
Segon. 
Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2025. 

 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.” 

 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i 
per dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i 
aritmètiques i modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i 
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simplificació del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui 
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 

 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Figueres, pel seu coneixement i a 
tots els efectes.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
9. Aprovar addenda pròrroga conveni museus_Aj. d'Olot - Servei de Programes 
Europeus 
 
Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la 
Diputació de Girona pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de les 
obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a l’adequació del Museu de la 
Garrotxa d’Olot. 

 
Per acord de la sessió de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 17 de 
març de 2020, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Institut de Cultura de la 
Ciutat d’Olot, i la Diputació de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura del 
conveni i fins el 31 de desembre de 2021. 

 
Per acord de Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de data 17 de desembre de 
2020, es va aprovar la dissolució i liquidació, entre d’altres organismes, de Institut 
Municipal de Cultura d'Olot i la subrogació de l’Ajuntament en tots els seus drets i 
deures. 

 
El pacte setè de l’esmentat conveni fixa la durada i estableix que el conveni es podrà 
prorrogar per un any a partir de l’1 de gener de 2022, mitjançant l’acord exprés de les 
dues parts signants del conveni. 

 
Atès que les dues parts signatàries del conveni han manifestat la voluntat de prorrogar 
per un període de 4 anys més, des del dia 1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 
2025, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Diputació de Girona. 

 
D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de servei de Programes 
Europeus proposo a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent: 

 
PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Olot i la Diputació de Girona pel cofinançament, les condicions d’execució i lliurament 
de les obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a l’adequació del Museu 
de la Garrotxa d’Olot., el contingut de la qual es reprodueix de forma íntegra a 
continuació: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ, SIGNAT INICIAMENT PER 
INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D'OLOT I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL 
COFINANÇAMENT, LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES 
OBRES, DELS EQUIPAMENTS I DELS SERVEIS NECESSARIS PER A 
L’ADEQUACIÓ DEL MUSEU DE LA GARROTXA D’OLOT, COFINANÇAT PEL FONS 
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
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CN/3719 EXP.: 2016/971 
 

Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i 
facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 1 
de....de..... 
El Sr. Josep Berga i Vayreda, alcalde d’Olot, per nomenament del Ple de l’Ajuntament 
d’Olot del dia 27 de juny de 2019, amb domicili al c/ Sant Esteve, 29, 17800 Olot, amb 
NIF P1700038A. 
Antecedents 

 
1. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 17 de març de 2020 entre 

les la Diputació de Girona i l’Institut Municipal de Cultura d'Olot i tenint en 
compte que el pacte setè d’aquest conveni estableix una durada del conveni 
per als anys 2020 i 2021. 

2. Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de data 17 de 
desembre de 2020, va aprovar la dissolució i liquidació, entre d’altres 
organismes, de Institut Municipal de Cultura d'Olot i la subrogació de 
l’Ajuntament en tots els seus drets i deures. 

3. Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar 
per un any i a partir de l’1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts. 

4. Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de 
l’actuació a dalt esmentada, inclosa en l’operació “Renovació museografies de 
la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona” (GO03-000062), la 
qual va ser aprovada en la primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del programa 
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. 

5. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona 
serà titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini 
mínim de 5 anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 
1303/2013. 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents: 

 
Pactes 
 
Primer. 
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la 
manera següent: 
 
“El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini 
de quatre anys.”. 

 
Segon. 
Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2025. 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda..” 
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SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i 
per dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i 
aritmètiques i modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i 
simplificació del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui 
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 

 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament d’Olot, pel seu coneixement i a tots  
els efectes.” 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
10. Acceptació de renuncies i minoració de subvencions de la convocatòria de 
subvencions per a l'any 2021 - Servei d'Esports 
 
La Junta de Govern acorda modificar el títol de la proposta, en el sentit que hauria de ser 
el següent: 
10. Revocació de subvencions de la convocatòria de subvencions per a l'any 2021. 
 
A continuació es passa a tractar la proposta: 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i 
foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovades pel Ple de la 
Diputació de Girona en la sessió de 26 de gener de 2021, publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona (BOPG) número 20 d’1de febrer de 2021. 
 
Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als 
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius, els centres educatius, en el 
marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per 
Junta de Govern en la sessió de 2 de març de 2021, i publicada al BOPG número 47 de 
10 de març de 2021. 
 
Vista la resolució de la convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per 
Junta de Govern en la sessió de 29 de juny de 2021. 
 
Vist l’informe del cap del centre gestor sobre les revocacions de les subvencions de la 
convocatòria de subvencions per a l’any 2021 per al finançament de l’acció de promoció i 
foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, que són els següents: 
 
Revocació de subvencions no justificades: 
 

Pro
g. 

Exp. Sol·licitant CIF 

A2 2021/4619 Ajuntament de Corçà P1706200A 
A2 2021/4730 Ajuntament de Montagut P1711600E 
A2 2021/4803 Ajuntament de Puigcerdà P1715000D 
A2 2021/4813 Ajuntament de Llívia P1710100G 
B1 2021/3137 Club Atlètic Santa Cristina d’Aro G55276851 
B1 2021/3217 Penya Unionista Figueres G17313842 
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B1 2021/3844 Club d’Escacs Platja d’Aro G55175780 
B1 2021/3956 Associació Club Bàsquet Albera-Perlada G55205967 
B1 2021/4287 Joventut Sant Pere Màrtir G17392895 
B1 2021/4311 Club Esportiu Palamós G17222555 
B1 2021/4314 Club Hoquei Palafrugell G17150509 
B1 2021/4478 Unió Esportiva Maçanet G17343237 
B1 2021/4638 Club Esportiu Juncària G17289570 
B1 2021/4642 Unió Esportiva Cabanes G17538042 
B2 2021/4694 Club Ciclista Ataràxia G55312433 
B2 2021/4707 Windoor Club Esportiu G55206270 
B2 2021/4719 Cerdanya Racing Club Esportiu G55163547 
B2 2021/4816 Club Tennis Girona G17026600 
B3 2021/4260 Club Triatló Costa Brava G17829169 
B3 2021/4772 Club Esportiu Nou Patí Vidrerenc G55013163 
F2 2021/4823 Club Atletisme Garrotxa G17249103 

 
Atès que l’òrgan competent per revocar la subvenció és la Junta de Govern d’acord amb 
el punt número 18 de les bases publicades al BOP número 20 d’1 de febrer de 2021. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, el diputat delegat d’Esports proposa a la Junta 
de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Revocar les subvencions d’acord amb la taula següent: 
 

Exp. Sol·licitant CIF Prog. 

2021/4619 Aj. Corçà P1706200A A2 

2021/4730 Aj. Montagut P1711600E A2 

2021/4730 Aj. Montagut P1711600E A2 

2021/4803 Aj. Puigcerdà P1715000D A2 

2021/4813 Aj. Llívia P1710100G A2 

2021/3137 Club Atlètic Santa Cristina d’Aro G55276851 B1 

2021/3217 Penya Unionista Figueres G17313842 B1 

2021/3844 Club d’Escacs Platja d’Aro G55175780 B1 

2021/3956 Associació Club Bàsquet 
Albera-Perlada 

G55205967 B1 

2021/4287 Joventut Sant Pere Màrtir G17392895 B1 

2021/4311 Club Esportiu Palamós G17222555 B1 

2021/4314 Club Hoquei Palafrugell G17150509 B1 

2021/4478 Unió Esportiva Maçanet G17343237 B1 

2021/4638 Club Esportiu Juncària G17289570 B1 

2021/4642 Unió Esportiva Cabanes G17538042 B1 
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2021/4694 Club Ciclista Ataràxia G55312433 B2 

2021/4707 Windoor Club Esportiu G55206270 B2 

2021/4719 Cerdanya Racing Club Esportiu G55163547 B2 

2021/4816 Club Tennis Girona G17026600 B2 

2021/4260 Club Triatló Costa Brava G17829169 B3 

2021/4772 Club Esportiu Nou Patí Vidrerenc G55013163 B3 

2021/4823 Club Atletisme Garrotxa G17249103 F2 

 

Segon. Tràmit d’audiència. Requerir als beneficiaris perquè presentin les al·legacions 
que considerin oportunes en el termini de quinze dies comptats des de la data de la 
notificació d’aquest acord. Una vegada transcorregut aquest termini i resoltes les 
al·legacions, si s’escau, l’òrgan competent disposarà la revocació definitiva de la 
subvenció, tot arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior. 
 
Tercer. Notificar aquest acord als beneficiaris.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
11. Aprovació conveni conservació i explotació tram ctra. accés Toses i 
coordinació viabiliat hivernal ctra. GIV-4016 i GIV-4015 - Xarxa Viària 
 
La connexió entre les comarques del Ripollès i la Cerdanya es realitza per la carretera 
N-260 que pertany a la xarxa de carreteres de l’Estat. No obstant això, la carretera de la 
xarxa viària local titularitat de la Diputació de Girona, GIV-4016, que uneix els nuclis de 
Planés, Fornells de la Muntanya i Toses, amb la seva prolongació fins a la GI-400 
(titularitat de la Generalitat de Catalunya), a dalt de  la collada de Toses, ha esdevingut 
una via alternativa important, atès l’estalvi de temps que comporta.  
 
La carretera GIV-4016 permet mantenir l’accessibilitat als nuclis esmentats i, des del seu 
condicionament per part de la Diputació de Girona i mentre el túnel de Toses no 
esdevingui una realitat, assumeix el trànsit de molts dels usuaris que es dirigeixen a la 
Cerdanya, la qual cosa ha beneficiat els establiments d’aquests nuclis i ha aconseguit 
millorar la fixació de la població al territori.  
 
El tram que connecta el nucli de Toses amb la GI-400 és de titularitat municipal i tant per 
l’altitud com pel trànsit que suporta requereix un manteniment intens, sobretot pel que fa 
a la viabilitat hivernal.  
 
Davant la impossibilitat de l’Ajuntament de Toses d’assumir aquestes tasques de 
conservació de la carretera, en els darrers anys la Diputació de Girona s’ha encarregat 
de dur-les a terme fruit d’un conveni signat l’any 2008 conjuntament amb la Generalitat.  
Actualment, aquest tram de carretera està incorporat al Pla de carreteres de les 
comarques gironines - Pla zonal (en fase de tramitació) com a susceptible d’integrar-se a 



 

26 

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

la xarxa viària local titularitat de la Diputació de Girona, atès que reuneix les condicions 
funcionals i tècniques d’acord amb l’article 6.3 de la Llei de carreteres (Decret legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres).  
 
Tant la Diputació de Girona com l’Ajuntament de Toses constaten que el trànsit d’aquest 
tram municipal és majoritàriament interurbà i d’acord amb les circumstàncies exposades 
en els apartats anteriors, i per motius de seguretat viària i d’eficiència en la gestió, 
consideren que la conservació de la via ha de ser assumida per la Diputació, entretant no 
li sigui traspassada la titularitat, un cop s’aprovi el Pla zonal, conforme amb els articles 
8.2, 11.1, 48.4 i la disposició addicional primera del text refós de la Llei de carreteres. 
 
La Diputació de Girona també és titular de la carretera GIV-4015, a Nevà. L’any 2006 es 
va signar un conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Toses per coordinar 
les tasques de viabilitat hivernal. En aquest conveni s’establia que la Diputació de Girona 
va instal·lar una sitja de sal amb sals fundents i l’Ajuntament de Toses, el qual era 
propietari d’un camió Unimog, portava a terme les tasques preventives i correctives de 
viabilitat hivernal en aquesta carretera i en la GIV-4016, de Planès a Toses. 
Posteriorment, la Diputació de Girona va assumir el cost de l’equipament d’un nou camió 
equipat per a portar a terme les tasques de viabilitat hivernal (saler sobre el camió i pala 
llevaneus). 
 
Per tot això i per tal d’assolir major eficiència en la gestió el Servei de Xarxa Viària ha 
redactat el conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Toses per a la 
conservació i explotació d’un tram de la carretera d’accés al nucli de Toses i per a la 
coordinació en tasques de viabilitat hivernal a les carreteres GIV-4016, de Planès a 
Toses, i GIV-4015, a Nevà. 
 
La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 9 de desembre de 2021, 
ha emès informe favorable sobre el conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Toses per a la conservació i explotació d’un tram de la carretera d’accés al nucli de 
Toses i per a la coordinació en tasques de viabilitat hivernal a les carreteres GIV-4016, 
de Planès a Toses, i GIV-4015, a Nevà. 
 
D’acord amb els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, així com l'article 303 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
faculten a les administracions públiques de Catalunya per a subscriure convenis en 
l'àmbit de les seves competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès 
comú. 
 
Per tot això, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni, que es transcriu tot seguit, la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Toses per a la conservació i explotació d’un tram de la carretera d’accés 
al nucli de Toses i per a la coordinació en tasques de viabilitat hivernal a les carreteres 
GIV-4016, de Planès a Toses, i GIV-4015, a Nevà: 
 
“I.  ENTITATS QUE INTERVENEN. 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit pel 
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord 
de la Junta de Govern de .............................. 
Ajuntament de Toses, representat pel seu alcalde president, Joan Bernadas i Rosell, 
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assistit per la secretària, Laura Legares i Cererols, en virtut de les facultats conferides 
per acord de Ple de 23 de novembre de 2021. 
 
II.  ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1.  Carretera GIV-4016 
a)   La connexió entre les comarques del Ripollès i la Cerdanya es realitza per la 

carretera N-260 que pertany a la xarxa de carreteres de l’Estat. No obstant això, la 
carretera de la xarxa viària local titularitat de la Diputació de Girona, GIV-4016, que 
uneix els nuclis de Planés, Fornells de la Muntanya i Toses, amb la seva prolongació 
fins a la GI-400 (titularitat de la Generalitat de Catalunya), a dalt de  la collada de 
Toses, ha esdevingut una via alternativa important, atès l’estalvi de temps que 
comporta. Les carreteres esmentades estan grafiades en el plànol adjunt a aquest 
conveni.  

b) La carretera GIV-4016 permet mantenir l’accessibilitat als nuclis esmentats i, des del 
seu condicionament per part de la Diputació de Girona i mentre el túnel de Toses no 
esdevingui una realitat, assumeix el trànsit de molts dels usuaris que es dirigeixen a 
la Cerdanya, la qual cosa ha beneficiat els establiments d’aquests nuclis i ha 
aconseguit millorar la fixació de la població al territori.  

c)  El tram que connecta el nucli de Toses amb la GI-400, que està identificat en el 
plànol adjunt, és de titularitat municipal i tant per l’altitud com pel trànsit que suporta 
requereix un manteniment intens, sobretot pel que fa a la viabilitat hivernal.  

 Davant la impossibilitat de l’Ajuntament de Toses d’assumir aquestes tasques de 
conservació de la carretera, en els darrers anys la Diputació de Girona s’ha 
encarregat de dur-les a terme fruit d’un conveni signat l’any 2008 conjuntament amb 
la Generalitat.  

 Actualment, aquest tram de carretera està incorporat al Pla de carreteres de les 
comarques gironines - Pla zonal (en fase de tramitació) com a susceptible 
d’integrar-se a la xarxa viària local titularitat de la Diputació de Girona, atès que 
reuneix les condicions funcionals i tècniques d’acord amb l’article 6.3 de la Llei de 
carreteres (Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de carreteres).  

d)  Ambdues parts constaten que el trànsit d’aquest tram municipal és majoritàriament 
interurbà i d’acord amb les circumstàncies exposades en els apartats anteriors, i per 
motius de seguretat viària i d’eficiència en la gestió, consideren que la conservació 
de la via ha de ser assumida per la Diputació, entretant no li sigui traspassada la 
titularitat, un cop s’aprovi el Pla zonal, conforme amb els articles 8.2, 11.1, 48.4 i la 
disposició addicional primera del text refós de la Llei de carreteres. 

2.  Carretera GIV-4015 
La Diputació de Girona també és titular de la carretera GIV-4015, a Nevà. L’any 2006 es 
va signar un conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Toses per coordinar 
les tasques de viabilitat hivernal. En aquest conveni s’establia que la Diputació de Girona 
va instal·lar una sitja de sal amb sals fundents i l’Ajuntament de Toses, el qual era 
propietari d’un camió Unimog, portava a terme les tasques preventives i correctives de 
viabilitat hivernal en aquesta carretera i en la GIV-4016, de Planès a Toses. 
Posteriorment, la Diputació de Girona va assumir el cost de l’equipament d’un nou camió 
equipat per a portar a terme les tasques de viabilitat hivernal (saler sobre el camió i pala 
llevaneus). 
En virtut de tot això i per tal d’assolir major eficiència en la gestió, les parts formalitzen 
aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
1.  La Diputació de Girona assumeix la conservació del tram municipal de via 

identificat en l’antecedent II.1c) (coordenades UTM en el seu inici x: 418768 y: 
4685862 i les coordenades en el seu final x: 416342 y: 4687083) fins que s’aprovi 
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definitivament el Pla de carreteres de la Diputació de Girona - Pla zonal. La 
conservació de la via inclou el seu manteniment i els dels seus elements funcionals, 
excepte la viabilitat hivernal. 

6. L’Ajuntament de Toses manté totes les tasques de viabilitat hivernal de la via 
identificada en l’antecedent II.1c) i continuarà realitzant les operacions d’ús i defensa 
de la via, si bé totes les actuacions que es vulguin executar i que afectin tant la 
calçada com la franja de tres metres a comptar des de l’aresta exterior de 
l’esplanació requeriran l’informe previ i vinculant de la Diputació de Girona.  

7. Un cop s’aprovi definitivament el Pla de carreteres de les comarques de Girona – Pla 
zonal, l’Ajuntament de Toses subscriurà nou conveni amb la Diputació de Girona per 
cedir-li la titularitat del tram viari objecte d’aquest. 

8. L’Ajuntament de Toses es compromet a fer les tasques de viabilitat hivernal, tant 
preventives com correctives (estesa de sals i retirada de neu), a les carreteres 
GIV-4015, a Nevà, i GIV-4016, de Planès a Toses. 

9. L’Ajuntament utilitzarà la sitja de sal de la Diputació de Girona. Per a l’ús de la sitja 
cal tenir en compte: 
1. Utilitzar sal amb una humitat màxima del 2 %. 
2. Buidar la sitja, per tal d’evitar la solidificació d’aquesta en el con, un cop 

acabada la temporada hivernal. 
3. Obrir el tub de càrrega i respiració abans de cada descàrrega. 
4. Tancar bé els tubs de càrrega i respiració després de cada utilització, de 

càrrega o descàrrega. 
5. Verificar el bon funcionament de la vàlvula de seguretat situada sobre el pas 

d’home, una vegada al mes i sistemàticament després de fortes nevades o 
pluges per evitar que es glaci. 

10. La sitja de sal, propietat de la Diputació de Girona, la qual està situada a la parcel·la 
74 del polígon 3 de Toses, propietat de l’Ajuntament de Toses, és on 
s’emmagatzemaran les sals fundents. El manteniment de la sitja de sal (pintura, 
revisió peus, ...) serà a càrrec de la Diputació de Girona. En el cas que l’Ajuntament 
de Toses faci un mal ús de la sitja el manteniment o reparació serà a càrrec seu. 

11. La Diputació de Girona assumirà les primeres 25 tones de sal fundent. La sal que 
s’utilitzi de més serà assumida per l’Ajuntament de Toses, atès que la fa servir pels 
seus carrers o camins municipals. 

12. El manteniment del camió utilitzat per la viabilitat hivernal a les carreteres GIV-4015 i 
GIV-4016 serà a càrrec de l’Ajuntament de Toses. El manteniment de la pala 
llevaneus i el saler que porta aquest camió anirà a càrrec de la Diputació de Girona. 

13. Durant la vigència del conveni, a més de per les causes previstes legalment, 
aquest conveni es podrà resoldre a instància de qualsevol de les parts sempre que 
s’adverteixi formalment a l’altra part amb  3 mesos d’antelació (fora de la temporada 
de viabilitat hivernal –de novembre a març-).  

14. Aquest conveni serà vàlid i eficaç en la darrera data de signatura d'aquest document 
i tindrà una vigència de quatre anys a partir d’aquella data, prorrogable quatre anys 
més.  

15. La responsabilitat que es pugui derivar respecte a les vies objecte d’aquest conveni 
s’ajustarà a les obligacions que cada administració té encomanades i assumeix 
mitjançant aquest.  

16. Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en relació amb 
aquest conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es resoldran per 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni.” 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu desenvolupament.  



 

29 

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

 
Tercer. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Toses i a Intervenció de la Diputació 
de Girona pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
Quart. Publicar íntegrament el conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
12. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
 
13. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
 
 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:25 h, de la 
qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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