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ACTA 
EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

JUNTA DE GOVERN NÚM. 944 
 
 

CARÀCTER: Extraordinària 
DATA: 8 d'agost de 2017 
HORA: 11:00 
LLOC: Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
EXPEDIENT: 2017/7080 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Turon i Serra Vicesecretari 
Sr. Ernest Ruiz García Viceinterventor  
 
Han excusat la seva absència, el vicepresident tercer, Albert Piñeira i Brosel i el 
diputat Josep Antoni Frias i Molina i com a convidat, el diputat Josep M. Corominas i 
Barnadas. 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, els diputats Marta Felip i Torres, Carles 
Salgas i Pedrosa i Lluís Costabella i Portella i el cap de Gabinet de Presidència, Juan 
José Serrán Baez. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES 

1. JG944/000180/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar íntegrament el recurs de 
reposició interposat per l'Associació Gironina de Teatre contra la resolució de la 
convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura (exp. 
2017/2962). 

2. JG944/000181/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar íntegrament el recurs de 
reposició interposat per TEM Produccions contra la resolució de la convocatòria 
de subvencions per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2017/3584) 

3. JG944/000183/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptar la renúncia presentada per la 
Fundació Universitat i Futur de la subvenció concedida per a les activitats i 
funcionament del 2017 (exp. 2017/4279) 
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4. JG944/000026/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència d'1-
8-2017, relativa a l'autorització al vicepresident Albert Piñeira per a la signatura 
del Protocol d'intencions en matèria de joventut (exp. 2017/6253) 

5. JG944/000045/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació de la modificació de la convocatòria de subvencions als 
ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa 2016 (exp. 2016/7304) 

6. JG944/000048/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Resolució de la campanya d'educació ambiental "Del Mar als 
Cims" cursos 2017-18 i 2018-19 (exp. 2017/1375) 

7. JG944/000049/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Resolució de la campanya d'educació ambiental "Tallers 
Ambientals" cursos 2017-18 i 2018-19 (exp. 2017/1378) 

8. JG944/000043/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació del conveni (CN/3617) extraordinari entre la DDGI i  les 
Vies Verdes de Girona, 2018/2021 (exp. 2017/6298) 

9. JG944/000047/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Resolució de la campanya d'ajuts per a la realització de projectes 
dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, 2017 (exp. 2017/172) 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES – 
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 

10. JG944/000022/2017-DCICNTEB; Dictamen CI Cult., N. Tecn., Esports i Benestar; 
Centre de la Imatge (020): Aprovació de la modificació de les Bases Reguladores 
del Premi Joves Fotògraf(e)s (exp. 2017/5831) 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES 

 
1. JG944/000180/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar íntegrament el recurs de 
reposició interposat per l'Associació Gironina de Teatre contra la resolució 
de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura 
(exp. 2017/2962) 

 
En data 20 de juliol de 2017, l’Associació Gironina de Teatre ha presentat un recurs 
contra la resolució de la Junta de Govern de 4 de juliol de 2017 de la convocatòria de 
subvencions per a la creació de públics per a la cultura. (exp. 2017/2962). 
 
L’Associació Gironina de Teatre va entrar una sol·licitud de subvenció per activitats 
culturals (línia 1.2 de la convocatòria) per al finançament de la Xarxa Gironina de Cafè 
Teatre. Temporada 2016-2017. 
 
En el punt 3 de les bases específiques per a la concessió de subvencions per a la 
creació de públics per a la cultura, publicades definitivament en el BOP núm. 54 de 17 
de març de 2017, s’especifiquen les despeses que no es consideren 
subvencionables.  
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Concretament el punt 3. a) d’aquest apartat esmenta que no es consideraran 
subvencionables les activitats que ja tinguin una altra línia de subvencions específica 
de la Diputació de Girona. 
En el pressupost de la Diputació de Girona per l’any 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Gironina de Teatre_AGT per 
import de 50.000,00 € a l’aplicació pressupostària 500/3340/48005. 
 
La Junta de Govern de 4 de juliol de 2017 va resoldre desestimar la sol·licitud de 
subvenció de l’AGT perquè aquesta associació ja disposa d’una línia de subvencions 
específica de la Diputació de Girona on acollir-se, de manera que atorgant la 
subvenció s’entraria en contradicció amb el punt 3.a) de les bases reguladores. 
 
Vistos els antecedents, entenem que, si bé l’argument de l’AGT és que en el 
pressupost de la subvenció nominativa no hi van incorporar la Xarxa Gironina de Cafè 
Teatre, sí que ho podrien haver demanat ja que hauria estat un concepte 
subvencionable dins de la seva línia específica de subvencions. Per tant, en disposar 
de la seva pròpia línia i remetent-nos a l’article 3.a) de les bases específiques no és 
una activitat subvencionable dins de la línia de subvencions per a la creació de 
públics per a la cultura. D’acord a l’article 123, de la llei 39/2015, de 2 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, els actes 
administratius que posin fi a la via administrativa es podran recórrer potestativament 
en reposició davant el mateix òrgan que els va dictar. 
 
Per tot el que s’ha exposat, i vist l’informe del centre gestor, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per l’Associació 
Gironina de Teatre, amb NIF G17380932, contra l’acord adoptat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el dia 4 de juliol de 
2017, de resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a 
la cultura. (exp. 2017/2962), per disposar d’una línia específica de subvencions de les 
seves activitats a la Diputació de Girona. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a l’Associació Gironina de Teatre, fent avinent 
que contra la desestimació d’aquest recurs es podrà interposar un recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona en el termini de 
dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
 
2. JG944/000181/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar íntegrament el recurs de 
reposició interposat per TEM Produccions contra la resolució de la 
convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura (exp. 
2017/3584) 

 
En data 21 de juliol de 2017, Tem Produccions, S.L., ha presentat un recurs contra la 
resolució de la Junta de Govern de 4 de juliol de 2017 de la convocatòria de 
subvencions per a la creació de públics per a la cultura. (exp. 2017/3584). 
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Tem Produccions S.L. va entrar una sol·licitud de subvenció per festivals culturals 
(línia 2.2 de la convocatòria) per al finançament del festival Empúries. Concerts al 
Fòrum Romà, que es durà a terme de l’11 al 13 d’agost. 
 
En el punt 1 de les bases específiques per a la concessió de subvencions per a la 
creació de públics per a la cultura, publicades definitivament en el BOP núm. 54 de 17 
de març de 2017, s’especifica la definició de l’objecte subvencionable i la tipologia 
d’accions segons cada una de les modalitats. Concretament, la línia 2 del punt 1 
tracta els Festivals culturals, els quals es distingeixen entre els 2.1, que s’organitzen 
des d’Ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades i els 
2.2, que s’organitzen per persones físiques o jurídiques, públiques o privades. En 
ambdós casos és requisit indispensable per a presentar-s’hi que la durada del festival 
sigui d’un mínim de quatre dies d’activitat pública i que corresponguin a un mateix 
cicle. 
 
A l’annex, on s’hi desglossen els criteris de valoració, a l’apartat específic de la línia 
de subvencions per a festivals culturals es torna a remarcar que la durada dels 
festivals ha de ser d’un mínim de quatre dies d’activitat pública i que corresponguin a 
un mateix cicle. 
 
La resolució de la convocatòria de subvencions, aprovada per Junta de Govern, 
proposa denegar la sol·licitud de subvenció perquè es tracta d’una activitat de tres 
dies i no entra dins dels requisits mínims per entrar dins la línia de festivals. 
Vistos els antecedents, atendre la sol·licitud de Tem Produccions S.L. seria contradir 
el que disposen les bases específiques en relació a les característiques mínimes dels 
festivals culturals. 
 
Per tot el que s’ha exposat, i vist l’informe del centre gestor, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per Tem 
Produccions, S.L, amb NIF B65911620, contra l’acord adoptat per la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el dia 4 de juliol de 2017, de 
resolució la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura. 
(exp. 2017/3584), per no disposar de les característiques mínimes establertes a la 
línia de subvencions per a festivals culturals. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a Tem Produccions, S.L., fent avinent que contra 
la desestimació d’aquest recurs es podrà interposar un recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona en el termini de 
dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
 
3. JG944/000183/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptar la renúncia presentada per la 
Fundació Universitat i Futur de la subvenció concedida per a les activitats i 
funcionament del 2017 (exp. 2017/4279) 
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En el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Privada Universitat i Futur, per les 
activitats i funcionament de l’anualitat 2017. 
 
Amb data de 21 de juliol de 2017 la Fundació Universitat i Futur ha presentat una 
sol·licitud de renúncia de l’esmentada subvenció (registre d’entrada: 1-2017-013393-
2). Malgrat que la Fundació va sol·licitar la subvenció, en l’escrit de renúncia exposen 
que un cop vistes les aplicacions pressupostàries que ens van relacionar a la 
sol·licitud, veuen que algun dels conceptes no es podran justificar i no s’adeqüen a les 
necessitats reals de la Fundació per a fer front a les despeses de les activitats 
proposades. 
 
Aquest informe s’emet d’acord els articles 93 i 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i els articles 119.3 i 
128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 
Vist l’informe del centre gestor, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Fundació Girona: 
Universitat i Futur, amb NIF G17301094 de la subvenció per a les activitats i 
funcionament del 2017, per un import de 76.000,00 €.(exp. 2017/4279). 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la Fundació Girona: Universitat i Futur. 
 
4. JG944/000026/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència 
d'1-8-2017, relativa a l'autorització al vicepresident Albert Piñeira per a la 
signatura del Protocol d'intencions en matèria de joventut (exp. 2017/6253) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència d’1-8-2017, 
relativa a l’autorització al  vicepresident Albert Piñeira i Brosel, per a la signatura del 
Protocol d’intencions entre el departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la 
Diputació de Girona en matèria de Joventut. Aquesta resolució es transcriu literalment 
a continuació: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc 
el dia 4 de juliol de 2017, va aprovar el Protocol d’intencions entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i la Diputació de Girona en matèria de Joventut. 
Vist que en la signatura del protocol hi intervenia l’Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, 
president de la Diputació de Girona, actuant en nom i representació de la Diputació. 
Vist que el president de la Diputació de Girona no podrà personar-se en la signatura, 
es delega a favor del vicepresident de la Diputació de Girona, Il·lm. Sr. Albert Piñeira i 
Brosel, la signatura d’aquest Protocol d’Intencions entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i la Diputació de Girona en matèria de Joventut. 
D’acord amb aquests antecedents, vist l'informe de la cap del centre gestor de 
Cooperació Cultural i en ús de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local 
atribueix a la presidència (article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del 
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Règim Local), i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb 
l’article 8 del Reglament Orgànic de la Diputació , en la seva darrera versió aprovada 
pel ple amb data 24 de novembre de 2015, proposo elevar a la Presidència de la 
Diputació la següent 
RESOLUCIÓ  
Primer. Autoritzar al  vicepresident de la Diputació de Girona, Il·lm. Sr. Albert Piñeira i 
Brosel, per a la signatura del Protocol d’intencions entre el departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i la Diputació de Girona en matèria de Joventut i de qualsevol 
altre document que pugui derivar-se del mateix. 
Segon. Actualitzar el redactat del protocol aprovat per la Junta de Govern, de data 4 
de juliol de 2017, d’acord amb la modificació introduïda, de la manera següent: 
“PROTOCOL D’INTENCIONS ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIES I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EN MATÈRIA DE JOVENTUT 
Girona/Barcelona, 
INTERVENEN: 
D’una part, la Sra. Marta Vilalta i Torres, directora general de Joventut del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb 
NIF S0811001G, nomenada mitjançant el Decret 164/2016, de 2 de febrer i 
autoritzada per a la signatura d’aquest conveni en virtut de la Resolució, d’11 de juliol 
de 2017, de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de delegació de 
signatura. 
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Albert Piñeira i Brosel,  vicepresident tercer de la Diputació de 
Girona, amb NIF 1700000A, actuant en nom i representació de la Diputació, en virtut 
de les competències que li confereix l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.  
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització 
d’aquest Conveni i 
EXPOSEN: 
D’acord amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i 
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, es va atribuir al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies l’exercici de les atribucions en l’àmbit de la política de joventut.  
D’acord amb el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament 
de Benestar Social i Família (ara Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) es 
va establir, com a òrgan d’aquest Departament, la Direcció General de Joventut que 
té, entre d’altres funcions, l’elaboració i la proposta de les directrius sobre política 
juvenil de la Generalitat de Catalunya.  
La Direcció general de Joventut és l’organisme del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies encarregat de definir, organitzar i impulsar les polítiques de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya 
La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut crea la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil (en endavant XNEJ), i per al seu desplegament al territori, la 
Direcció General de Joventut preveu disposar de les Oficines Joves com a eina capaç 
de gestionar la complexitat i la diversitat de les polítiques de joventut arreu del 
territori, amb criteris d’interinstitucionalitat i interdepartamentalitat, i amb l’objectiu que 
esdevinguin el referent per als i les joves, oferint-los l’atenció integral necessària per 
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al seu desenvolupament personal i social, i contribuir, de manera decidida, al seu 
procés d’emancipació.  
El suport a l’emancipació juvenil és una prioritat del PNJCat 2020, i incorpora la 
informació juvenil com un aliat estratègic cabdal que ha de ser present en els 
diferents reptes com un eix important en matèria d'actuació en polítiques de joventut, 
ja que té com objectiu facilitar les possibilitats d'integració social, laboral i cultural dels 
joves, afavorint la igualtat d'oportunitats. 
El desplegament de la XNEJ suposa la creació i reordenació d’unes xarxes 
d’emancipació juvenil al territori que integrin els serveis oferts als i les joves des de 
diferents administracions –Generalitat de Catalunya, consells comarcals i 
ajuntaments- orientats a l’emancipació d’aquests i aquestes, amb la idea de fomentar 
la coordinació i el treball en xarxa entre diferents serveis públics, agents i entitats del 
tercer sector, establint uns protocols clars i compartits d’acompanyament i derivació.  
Les Oficines Joves esdevenen la base de la XNEJ com a porta d’entrada de les 
polítiques de joventut en matèria d’emancipació al territori.  
La Diputació de Girona té, entre els seus objectius, impulsar, donar suport i 
col·laborar amb actuacions i projectes de caràcter cultural, cooperar amb agents 
públics i privats en projectes de promoció cultural, patrimonial i artística. Especialment 
aquells que impliquen garantir l’accés a la cultura per part de la ciutadania de la 
demarcació, així com incentivar la participació i creativitat cultural de tots els 
col·lectius que en formen part. 
Per tot l’anterior, les parts esmentades formalitzen aquest Conveni, amb subjecció als 
següents 
PACTES 
Primer. Objecte 
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General de Joventut,  i la 
Diputació de Girona, per les subvencions que la Diputació de Girona atorgui als 
consells comarcals per al finançament de les activitats i projectes que fomentin la 
participació en l’àmbit cultural de les Oficines Joves de les comarques de Girona. 
Segon. Compromisos de la Diputació de Girona  
La Diputació de Girona es compromet a: 

a) Redactar les bases reguladores de les subvencions adreçades als consells 
comarcals per tal de finançar les activitats i projectes culturals de les Oficines 
Joves de les comarques de Girona. 

b) Atorgar, mitjançant la convocatòria publica corresponent, la quantitat total de 
25.000 euros, als consells comarcals que disposin d’una Oficina Jove de les 
comarques de la demarcació de Girona. 

Tercer. Compromisos de la Direcció general de Joventut 
La Direcció general de Joventut es compromet a : 

a)El desplegament de la Xarxa Nacional d’emancipació Juvenil suposa la creació i 
la reordenació d’unes xarxes d’emancipació juvenil al territori que integrin els 
serveis oferts als joves des de diferents administracions –Generalitat de 
Catalunya, consells comarcals i ajuntaments– orientats a la seva emancipació, 
amb la idea de fomentar la coordinació i el treball en xarxa entre diferents 
serveis públics, agents i entitats a tot el territori per poder oferir als joves un 
servei integral d’informació, orientació, assessorament i acompanyament que 
permeti implementar projectes i activitats que tinguin en compte les transicions 
–educatives, laborals, residencials, culturals, familiars i ciutadanes. La direcció 
general de Joventut es compromet a promoure i facilitar les activitats de 
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promoció i participació dels joves en les diferents activitats i projectes culturals 
adreçats als joves en el marc de les Oficines Joves de la demarcació de 
Girona. 

b)Formar part com a vocal de la Comissió Avaluadora de les subvencions. 
c)Donar publicitat de la convocatòria de la subvenció a través de la xarxa 

d’Oficines Joves de la demarcació de Girona.  
Quart.- Justificació i pagament de les subvencions. 
La justificació i pagament de les subvencions serà d’acord a la normativa establerta 
per l’ens provincial. 
Cinquè. Resolució 
Són causes de resolució anticipada del present conveni: 
- El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit. 
- La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 
- L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules. 
- La denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.  
- Les generals establertes a la legislació vigent. 
Sisè. Jurisdicció 
Les parts signatàries d’aquest conveni intentaran resoldre de mutu acord les 
divergències que puguin sorgir en relació a la interpretació, modificació, aplicació, 
execució i/o resolució del conveni. En cas que això no sigui possible, les parts 
sotmetran les divergències a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Setè. Vigència 
Aquest protocol és vigent des de la seva signatura, fins el 31 de desembre de 2017. 
Es prorrogarà automàticament per períodes de dos anys, sense perjudici que les 
parts puguin denunciar expressament i per escrit la seva vigència, amb un termini de 
preavís mínim de 2 mesos. 
El protocol pot ser modificat, alterat o esmenat per acord mutu de les parts, mitjançant 
la signatura d’addendes, i mentre aquest estigui vigent. 
I en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen aquest document, per 
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.” 
Tercer. Notificar aquest acord al cap de la Direcció General de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 
Quart. Elevar la present resolució a la Junta de Govern de la Diputació, per a la seva 
ulterior ratificació, a la propera sessió que celebri.” 
 
La Junta de Govern, a proposta del President de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, acorda ratificar la resolució, en tot el seu 
contingut i tal com ha estat redactada.  
 
5. JG944/000045/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació de la modificació de la convocatòria de 
subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa 
2016 (exp. 2016/7304) 

 
La Diputació de Girona, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
243 de data 18 de desembre de 2015, va publicar les bases específiques reguladores 
de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de 
biomassa municipals per al 2016, aprovades en sessió del ple de data 15 de 
desembre de 2015. 
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La Diputació de Girona, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 36 
de data 23 de febrer de 2016, va publicar la convocatòria de les subvencions als 
ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa 
municipals, 
any 2016.  
 
L’objectiu d’aquesta convocatòria és subvencionar als ajuntaments per instal·lar, en 
equipaments de titularitat i/o gestió municipal, calderes de d’estella forestal i/o xarxes 
de calor que utilitzin aquest combustible per a la reducció d’emissions de CO2  i 
promoció de l’ús de biomassa forestal com a energia renovable a les comarques de 
Girona.  
 
Essent així, per acord de la Junta de Govern de data 7 de juny de 2016 es van 
resoldre les subvencions esgotant el crèdit pressupostari disponible. El trasllat als 
ajuntaments beneficiaris d’aquesta resolució es realitzà en data 16 de juny de 2016. 
 
La convocatòria d’aquestes subvencions establia el termini de justificació d’aquestes 
en 16 mesos a partir de la notificació de la resolució als ajuntaments beneficiaris, per 
la qual cosa d’acord amb les dates de notificació s’estableix el termini de justificació 
en la data 17 d’octubre de 2017. 
 
El programa BeenerGI de la  Diputació de Girona, finançat per la Comissió Europea 
pel programa d’Horizon 2020, impulsa la innovació en contractes energètics i la 
realització de licitacions agrupades. En el marc d’aquest projecte, la Diputació realitza 
la licitació agregada de part de les obres subvencionades en aquesta campanya i  
diversos municipis beneficiaris d’aquesta campanya d’ajuts es van acollir a la licitació 
agregada mitjançant un conveni d’encàrrec de gestió.  
 
Al llarg dels mesos d’octubre i novembre de 2016 el Ple de la Diputació de Girona va 
acceptar i aprovar diversos convenis d’encàrrec de gestió per les instal·lacions de 
xarxes i  calderes de biomassa objecte d’aquesta campanya d’ajuts.  
 
La Diputació de Girona està realitzant els tràmits de licitació i compra agregada 
d’aquestes instal·lacions subvencionades, les quals a data d’avui, es troben en tràmit i 
es preveu que la seva resolució sigui al llarg del mes d’octubre d’enguany, essent 
impossible l’acompliment dels períodes de justificació establerts. 
 
A més, cal tenir en compte que la majoria d’instal·lacions subvencionades es 
realitzaran en escoles on únicament es poden dur a terme les obres en el període 
d’estiu, per no comprometre el funcionament d’aquestes en període lectiu. 
 
L'article 22 de l'OGS estableix que la resolució de l'atorgament de la subvenció 
(incloent-hi tots els termes pels quals es concedeix, com seria el cas de la justificació) 
pot ser modificada quan es produeixi una alteració de les circumstàncies que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
Cal considerar el requeriment d’un termini més llarg en la realització de processos de 
licitació i/o compra conjunta, com una alteració de les circumstàncies que van 
determinar la concessió de l’ajut,que no ha estat causat pels ajuntaments beneficiaris 
sinó per la pròpia Diputació. 
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Donat que aquesta modificació no ha estat produïda per un canvi de destinació sinó 
per un requeriment de majors terminis de justificació generats per la dilatació en el 
temps del procés de licitació i/o compra agregada realitzat per la mateixa Diputació de 
Girona. 
 
Donat que la Diputació de Girona és la responsable de la realització de les licitacions 
objecte d’ajut i donat que, per la complexitat tècnica i administrativa d’aquestes 
licitacions, no serà possible assolir els terminis de justificació de les obres a data 17 
d’octubre de 2017, es considera necessària la realització de la modificació de la 
convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de 
biomassa 2016 amb els següent termini de justificació:  
Termini per finalitzar els treballs de construcció i posada en funcionament de la 
instal·lació: 30 de setembre de 2018. 
 
Vist l’informe de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de la convocatòria de subvencions als ajuntaments 
per a la instal·lació de calderes de biomassa 2016, en l’apartat 8 corresponent a la 
justificació de l’ajut, en la qual es reculli que: 
 
“El termini per finalitzar els treballs de construcció i posada en funcionament de la 
instal·lació i presentar el compte justificatiu simplificat acompanyat d’una memòria de 
les actuacions d’acord amb el que estableix el punt 15è de les bases serà el 30 de 
setembre de 2018 per als beneficiaris que s’han acollit a la licitació agregada per part 
de la Diputació de Girona” 
 
SEGON. Enviar l’extracte de l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de dades 
nacional de subvencions amb indicació expressa de la seva publicació al BOP de 
Girona. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la resolució de la convocatòria. 
 
6. JG944/000048/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Resolució de la campanya d'educació ambiental "Del Mar als 
Cims" cursos 2017-18 i 2018-19 (exp. 2017/1375) 

 
El Ple de la Diputació de Girona va aprovar, en la sessió del dia 21 de març de 2017, 
les bases de la campanya “Del Mar als cims” programa d’educació ambiental dirigit a 
les escoles gironines. El seu objectiu és divulgar i donar a conèixer els principals 
espais naturals i biogeogràfics del territori gironí entre la població escolar de les 
nostres comarques mitjançant les activitats educatives i de formació que, promogudes 
i subvencionades per la Diputació de Girona, s’efectuïn als diferents equipaments i 
entitats d’educació ambiental participants a la campanya. 
 
Mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 66 de data 4 d’abril de 
2017, es va publicar la convocatòria de les subvencions a les entitats i equipaments 
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d’educació ambiental per a la campanya “Del Mar als Cims” per als cursos escolars 
2017-18 i 2018-19. 
 
La base vuitena d’aquest programa d’educació ambiental preveu que, una vegada 
acabat el termini de presentació de sol·licituds, la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona aprovarà els equipaments, equips i activitats que es poden incorporar a la 
campanya en base a la proposta que elaborarà la Comissió Qualificadora seguint les 
condicions i criteris fixats en les bases. 
 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de les campanyes, a la vista de la 
documentació presentada i de les valoracions tècniques efectuades pel Servei de 
Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Medi Ambient, 
per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Designar, per als diferents àmbits temàtics considerats, les activitats i els 
equipaments d’educació ambiental que s’expliciten a l’ANNEX 1, que s’incorpora a la 
present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals. 
 
SEGON. Desestimar les activitats relacionades a l’ANNEX 2 — que s’incorpora a la 
present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals—.pel fet que 
superen el nombre màxim d’activitats que podien ser presentades per cada 
sol·licitant. 
 
TERCER. Donar per desistides les propostes dels equipaments d’educació ambiental 
i activitats que es relacionen a l’ANNEX 3, que s’incorpora a la present proposta i 
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals  
 
QUART. Estimar les sol·licituds presentades a la LINIA 2 i atorgar subvencions per a 
la redacció de les unitats didàctiques tal com es relaciona a l’ANNEX 4, que 
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals. 
 
CINQUÈ. Donar per desistida la sol·licitud presentada a la LINIA 2 pel motiu que es 
detalla a l’ANNEX 5, que s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord 
a tots els efectes legals. 
 
SISÈ. La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades 
realitzades per escoles de les comarques de Girona podrà ser de fins a 2 €/alumne i 
el 50% del preu com a màxim. 
 
SETÈ. Imputar la despesa que es derivi d’aquesta campanya, prevista en principi en 
21.000,00 euros, a l’aplicació pressupostària 300/1700/48000 del pressupost de 2017, 
68.000,00 euros per al 2018 i 47.000 euros per al 2019 a l’aplicació pressupostària 
que correspongui, en el seu cas, en resum: 
 
2017: 21.000,00 euros, -de setembre a desembre de 2017- 
2018: 68.000,00 euros, -de gener a desembre de 2018- 
2019: 47.000,00 euros, -de gener a juny de 2019- 
 
VUITÈ. Facultar el president de la corporació per a la signatura dels documents 
necessaris per al desplegament d’aquest acord. 
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NOVÈ. Traslladar el present acord als interessats. 
 
7. JG944/000049/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Resolució de la campanya d'educació ambiental "Tallers 
Ambientals" cursos 2017-18 i 2018-19 (exp. 2017/1378) 

 
El Ple de la Diputació de Girona va aprovar, en la sessió del dia 21 de març de 2017, 
les bases de la campanya “Els Tallers Ambientals” que té per objectiu regular les 
subvencions que concedeix la Diputació de Girona a les entitats i equipaments 
d’educació ambiental per a la realització de tallers i propostes educatives 
encaminades a facilitar la formació i la conscienciació en els camps específics de 
l'eficiència energètica, la minimització de residus i la lluita contra el canvi climàtic i que 
s’ofereixin a escoles o ajuntaments de les comarques de Girona. 
 
Mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 66 de data 4 d’abril de 
2017, es va publicar la convocatòria de les subvencions a les entitats i equipaments 
d’educació ambiental per a la campanya “Els Tallers Ambientals” per als cursos 
escolars 2017-18 i 2018-19. 
 
La base vuitena d’aquest programa d’educació ambiental preveu que, una vegada 
acabat el termini de presentació de sol·licituds, la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona aprovarà els equipaments, equips i activitats que es poden incorporar a la 
campanya en base a la proposta que elaborarà la Comissió Qualificadora seguint les 
condicions i criteris fixats en les bases. 
 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de les campanyes, a la vista de la 
documentació presentada i de les valoracions tècniques efectuades pel Servei de 
Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Medi Ambient, 
per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Designar, per als diferents àmbits temàtics considerats, les activitats i els 
equipaments d’educació ambiental que s’expliciten a l’ANNEX 1, que s’incorpora a la 
present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals. 
 
SEGON. Desestimar les propostes dels equipaments d’educació ambiental i activitats 
que es relacionen a l’ANNEX 2, que s’incorpora a la present proposta i s’integra en 
aquest acord a tots els efectes legals. 
 
TERCER. La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades, 
podrà ser la que s'especifica a l'ANNEX 1 segons la base setena de la campanya “Els 
Tallers Ambientals”. 
 
QUART. Imputar la despesa que es derivi d’aquesta campanya, prevista en principi 
en 4.000,00 euros, a l’aplicació pressupostària 400/1000/48000 del  
pressupost de 2017, 12.000,00 euros per al 2018 i 8.000 euros per al 2019 a 
l’aplicació pressupostària que correspongui, en el seu cas, en resum: 
 
2017: 4.000 euros, -de setembre a desembre de 2017- 
2018: 12.000,00 euros, -de gener a desembre de 2018- 
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2019: 8.000,00 euros, -de gener a juny de 2019- 
 
CINQUÈ. Facultar el president de la Corporació per a la signatura dels documents 
necessaris per al desplegament d’aquest acord. 
 
SISÈ. Traslladar el present acord als interessats. 
 
8. JG944/000043/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació del conveni (CN/3617) extraordinari entre la DDGI i  
les Vies Verdes de Girona, 2018/2021 (exp. 2017/6298) 
 

La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, l’assistència als municipis 
i la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social. 
 
En data 5 de juny de 2003, la directora general d’Administració Local va dictar la 
resolució per la qual s’inscriu al Consorci de les Vies Verdes (en endavant el 
Consorci) en el Registre d’entitats locals de Catalunya. 
 
Segons l’article 23.1 dels Estatuts del Consorci, l’aportació periòdica de la Diputació 
ha de ser l’equivalent al 60 % de l’estat d’ingressos del pressupost anual de quotes 
dels ajuntaments consorciats. L’article 23.3 determina que l’Assemblea General del 
Consorci, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta dels seus membre de dret, 
pot aprovar-ne d’extraordinàries. 
 
Des de l’exercici 2004, la Diputació de Girona ha anat fent aportacions extraordinàries 
indispensables per al bon funcionament del Consorci de les Vies Verdes. 
 
Des de l’any 2011 el Consorci incorpora la Ruta Pirinexus com a ruta cicloturística 
transfronterera i circular. Aquesta nova ruta suposa que més de 300 km nous de ruta 
pedalable passen a ser gestionats pel Consorci. 
 
Durant els períodes 2003 fins l’exercici actual, la demanda d’infraestructures ciclables 
s’ha anat incrementat de forma exponencial, bona prova d’això són els actuals 
projectes en execució: Fornells-Campllong, Sant Joan Abadesses-Colònia Llaudet, 
Girona-Sarrià de Ter, etc. 
 
D’acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el protocol entre el Consorci de les Vies Verdes i la Diputació de 
Girona per al finançament extraordinari de les accions de manteniment 
extraordinàries de la xarxa de vies verdes del consorci de les vies verdes per als anys 
2018-2021 que presenta el següent tenor literal: 
 
“PROTOCOL ENTRE EL CONSORCI DE LES VIES VERDES I LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA, PER AL FINANÇAMENT EXTRAORDINARI DE LES ACCIONS DE 
MANTENIMENT EXTRAORDINÀRIES DE LA XARXA DE VIES VERDES DEL 
CONSORCI DE LES VIES VERDES PER ALS ANYS 2018-2021. Exp. 2017/6298- 
CN/3617. 
__________________________________________________________________ 
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I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Pere Vila i Fulcarà, 
en virtut de l'art. 34.1,b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, assistit pel secretari de la Diputació, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
El CONSORCI DE LES VIES VERDES, representat pel seu president, Sr. Albert 
Gómez i Casas, per nomenament del Ple de la Diputació de Girona el 15 de juliol de 
2015 i en virtut de les facultats conferides per acord de l’Assemblea General de 29 de 
setembre de 2015, assistit pel secretari del Consorci, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1. En data 5 de juny de 2003, la directora general d’Administració Local va dictar la 

resolució per la qual s’inscriu al Consorci de les Vies Verdes (en endavant el 
Consorci) en el Registre d’entitats locals de Catalunya. 

2. Segons l’article 23.1 dels Estatuts del Consorci, l’aportació periòdica de la 
Diputació ha de ser l’equivalent al 60 % de l’estat d’ingressos del pressupost anual 
de quotes dels ajuntaments consorciats. L’article 23.3 determina que l’Assemblea 
General del Consorci, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta dels seus 
membre de dret, pot aprovar-ne d’extraordinàries. 

3. Des de l’exercici 2004, la Diputació de Girona ha anat fent aportacions 
extraordinàries indispensables per al bon funcionament del Consorci de les Vies 
Verdes. 

4. Des de l’any 2011 el Consorci incorpora la Ruta Pirinexus com a ruta cicloturística 
transfronterera i circular. Aquesta nova ruta suposa que més de 300 km nous de 
ruta pedalable passen a ser gestionats pel Consorci. 

5. Durant els períodes 2003 fins l’exercici actual, la demanda d’infraestructures 
ciclables s’ha anat incrementat de forma exponencial, bona prova d’això són els 
actuals projectes en execució: Fornells-Campllong, Sant Joan Abadesses-Colònia 
Llaudet, Girona-Sarrià de Ter, etc. 

6. En data 7 de juny de 2016, el president de la Diputació de Girona, va resoldre 
seleccionar, cofinançar i presentar el projecte del Consorci de les Vies Verdes 
“Projecte d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre 
el Pirineu de Girona i la Costa Brava” a la subvenció FEDER (ordre GAH/45/2016, 
eixos 4 i 6) i en data 17 de febrer de 2017 la diputada de Programes europeus M. 
Àngels Planas va comunicar al Consorci que el projecte esmentat està proposat 
en la resolució provisional de la Generalitat de Catalunya, sol·licitat 3.823.909,44 
euros 

7. En data 11 d’abril de 2017 el Comité de Programación de Interreg POCTEFA ha 
resolt que la candidatura EFA 156/16 BiciTransCat presentada pel Consorci de les 
Vies Verdes de Girona ha quedat admesa per presentar-se a la segona fase de la 
segona convocatòria (POCTEFA 2014-2020), sol·licitat 3.048.025 euros. 

8. En data 21 de juliol de 2016 es va traslladar la resolució per la qual es selecciona, 
cofinança i presenta el projecte del Consorci de les Vies Verdes de Girona 
“Natura, cultura i intel·ligència en xarxa” per la Diputació de Girona al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, convocatòria GAH/95/2016 PECT del FEDER, total 
sol·licitat 235.410,00 euros  

9. En data 05/09/2016 es va presentar candidatura amb altres agents i el cap de files 
Ajuntament de Girona a la convocatòria Ordre GAH/95/2016 (PECT del FEDER) 
amb el Projecte “Plataforma de desenvolupament del sector econòmic de la 
bicicleta de Girona i el seu entorn territorial” 
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10.  En data 18 de novembre de 2016 el director General de Turisme, Octavi Bono de 
Gispert, va resoldre concedir al Consorci de les Vies Verdes de Girona la 
subvenció sol·licitada per la convocatòria Ordre EMC145/2016 de subvencions a 
ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del 
Turisme 2016 –Fomentur-, total atorgat 208.225,47 euros, total projecte: 
416.450,94 euros. 

11. La Diputació de Girona i el Consorci manifesten la seva voluntat de garantir el 
compliment dels objectius del Consorci i el seu finançament. 

En virtut de tot això, formalitzen el present Protocol amb subjecció als següents  
PACTES 
Primer. Objecte 
Aquest protocol té per objecte fer la declaració d’intencions per a la concessió en el 
futur de subvencions nominatives per part de la Diputació de Girona al Consorci de 
les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), per al finançament de l’execució 
de les despeses de manteniment en els trams actuals i de futur gestionats pel 
Consorci corresponents al període 2018-2021. La subvenció no podrà ser utilitzada 
per sufragar despeses d’altra naturalesa. Aquesta declaració d’intencions pot ser 
utilitzada com a argumentació alhora d’elaborar els pressupostos de la Diputació de 
Girona dels anys 2018 a 2021 i incorporar-hi la previsió d’una subvenció nominativa a 
favor del Consorci i realitzar la corresponent tramitació. Tanmateix, en ser una 
declaració d’intencions, no obliga a la Diputació a concedir les subvencions previstes 
en aquest protocol, si no són aprovades pel Ple dins dels pressupostos generals 
corresponents. 
Segon. Previsió de les aportacions econòmiques i període d’execució 
La previsió de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2018-2021 per al 
finançament de l’objecte establert en el pacte primer d’aquest protocol és la següent: 

Previsió de les futures actuacions Naturalesa 
de la 
despesa 

Actuacions de manteniment en les vies verdes del Consorci: 
Reposició del ferm en trams especialment afectats per l’erosió: Totes 

les Rutes. 
Substitució del ferm de sauló compactat per trams de sauló sòlid en 

trams on la gestió ho requereixi: Ruta tren petit i altres punts en 
totes les rutes. 

Substitució i ampliació d’aquells elements de protecció i/o seguretat 
dels trams de via verda gestionats pel Consorci: Restricció pas 
vehicles motoritzats Deveses de Salt i altres punts de totes les 
rutes. 

Millores per augmentar la capacitat d’ús de les vies verdes i 
augmentar-ne l’accessibilitat: Ampliació ponts estrets al llarg de la 
totes les rutes. 

Millora de la connectivitat entre els trams de via verda i els accessos 
a les àrees urbanes: Sarrià de Ter – Girona – Auditori (per riu)/ 
Sarrià de Ter – Hospital Josep Trueta (per carretera). 

Millora de les connexions de vies verdes per tal de facilitar una major 
connectivitat dels trams existents: Connexió Ripoll – 
Campdevànol/ Connexió Carrilet II i Ruta Tren Petit/ Connexió 
Carrilet I i Ruta Ferro i Carbó. 

Corrent  
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Adequació zona de serveis i descans per turistes i informació 
turística. Punts de càrrega e-bikes: Pirinexus i altres rutes. 

Regeneració de la senyalització al llarg de totes les rutes: eliminació 
de senyals sobrers i substitució dels malmesos per deteriorament. 
 

Import previst 

Any 2018       600.000 € 
Any 2019       600.000 € 
Any 2020       600.000 € 
Any 2021       600.000 € 
Total:         2.400.000 € 

Període d’execució 

Anys naturals corresponents a cadascuna de les subvencions nominatives 

Els períodes d’execució es preveu que siguin anuals i finalitzin el 31 de desembre de 
cada any. 
Tercer. Règim de modificació 
Qualsevol modificació del text del protocol haurà de seguir les mateixes formalitats 
que van requerir la seva aprovació. 
Un cop concedida cada subvenció, el Consorci 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, una vegada s’hagi aprovat l’acord o resolució 
corresponent. 
Quart. Vigència del protocol 
El període de vigència del present protocol s'estén des de l’1 de gener de 2018, fins al 
31 de desembre de 2021, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna 
de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions. 
Cinquè. Naturalesa del protocol 
Aquest protocol no és un conveni de col·laboració que suposi la formalització de 
compromisos jurídics concrets i exigibles, d’acord amb el que estableixen la Llei 
40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, de 23 
d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
Sisè. Extinció i resolució 
Son causes d'extinció d'aquest protocol: 
a) L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts  
b) L'acord unànime dels firmants. 
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del protocol. 
d) Per qualsevol altra causa prevista en el protocol o en altres lleis. 
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat, 
el signen per quadruplicat exemplar, en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures 
d’aquest document.  Girona, Per la Diputació de Girona, El president, Pere Vila i 
Fulcarà, El secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, Girona, Pel Consorci de les Vies 
Verdes de Girona, El president, Albert Gòmez Casas, El secretari general, Jordi 
Batllori i Nouvilas”. 
 
SEGON. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del protocol. 
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TERCER. Traslladar el present acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
 
9. JG944/000047/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Resolució de la campanya d'ajuts per a la realització de 
projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, 2017 
(exp. 2017/172) 

 
Vistes les bases específiques reguladores i la convocatòria de les subvencions de la 
Diputació de Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva 
de la Biosfera del Montseny, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió 
de 21 de febrer de 2017, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) número 45, de 6 de març de 2017. 
 
Atès que hi ha hagut redistribució entre les línies i les aplicacions pressupostàries. 
 
Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora de 18 
de juliol de 2017, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la realització de 
projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, d’import total 
80.000,00 €, d’acord amb el detall següent: 
 

Línia Aplicació 
pressupostària 

Crèdits inicials  Crèdits finals  Diferència  

Línia EF 300/1700/77900 15.000,00 € 5.274,00 € -9.726,00 € 
Línia EF 300/1700/47900 0,00 € 31.949,81 € 31.949,81 € 
Línia EAR 300/1700/77900 8.000,00 € 16.562,09 € 8.562,09 € 
Línia EAR 300/1700/47900 5.000,00 € 4.469,40 € - 530,60 € 
Línia ES 300/1700/77900 12.500,00 € 375,00 € -12.125,00 € 
Línia ES 300/1700/47900 5.000,00 € 0,00 € -5.000 00 € 
Línia PA 300/1700/77900 12.500,00 € 4.500,00 € -8.000,00 € 
Línia RF 300/1700/77900 6.000,00 € 0,00 € -6.000,00 € 
Línia IBF 300/1700/77900 16.000,00 € 16.869,70 € 869,70 € 
 Total 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 

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

Línia Aplicació pressupostària Reajustament  
Línia EF 300/1700/77900 -9.726,00 € 
Línia EF 300/1700/47900 31.949,81 € 
Línia EAR 300/1700/77900 8.562,09 € 
Línia EAR 300/1700/47900 - 530,60 € 
Línia ES 300/1700/77900 -12.125,00 € 
Línia ES 300/1700/47900 -5.000 00 € 
Línia PA 300/1700/77900 -8.000,00 € 
Línia RF 300/1700/77900 -6.000,00 € 
Línia IBF 300/1700/77900 869,70 € 
 Total 0,00 € 

 



 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 18

Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Quart. Concedir a les persones físiques o jurídiques que figuren a L'ANNEX 1 –que 
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, 
les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'hi especifiquen. 
 
Cinquè. Denegar a les persones físiques o jurídiques que figuren a L'ANNEX 2 –que 
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, 
pels motius que s’hi especifiquen. 
 
Sisè. Donar per desistides les sol·licituds o les actuacions de les persones físiques o 
jurídiques que figuren a L'ANNEX 3 –que s’incorpora a la present proposta i s’integra 
en aquest acord a tots els efectes legals-, pels conceptes que s’hi senyalen, i, en 
aplicació de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, ordenar l'arxiu dels expedients. 
 
Setè. Disposar la despesa total, de 80.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2017 de la Diputació de Girona: 
 

Línia Aplicació pressupostària Import concedit 
Línia EF 300/1700/77900 5.274,00 € 
Línia EF 300/1700/47900 31.949,81 € 
Línia EAR 300/1700/77900 16.562,09 € 
Línia EAR 300/1700/47900 4.469,40 € 
Línia ES 300/1700/77900 375,00 € 
Línia ES 300/1700/47900 0,00 € 
Línia PA 300/1700/77900 4.500,00 € 
Línia RF 300/1700/77900 0,00 € 
Línia IBF 300/1700/77900 16.869,70 € 
 Total 80.000,00 € 

 
Vuitè. Per a l’efectivitat de la subvenció cal que el beneficiari accepti, sense reserves, 
la subvenció i les condicions amb les quals s’ha concedit. 
 
A aquests efectes, la recepció de la comunicació electrònica o la signatura del 
justificant de recepció de la comunicació de la subvenció és suficient, sempre que el 
beneficiari no al·legui res en contra en el termini d’un mes.  
 
Novè. Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES – 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 

10. JG944/000022/2017-DCICNTEB; Dictamen CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la modificació de les Bases 
Reguladores del Premi Joves Fotògraf(e)s (exp. 2017/5831) 

 
INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona és un servei públic 
especialitzat i un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, tractament, 
conservació, difusió, formació, creació i promoció de la imatge tant fixa com en 
moviment (fotografia i audiovisual).  
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Els principals objectius d’INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i 
audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió, com també promoure la 
fotografia actual i donar-la a conèixer mitjançant exposicions i publicacions.  
 
Una de les línies que combina és la de l’àmbit de promoció i difusió relacionat amb la 
imatge contemporània amb l'objectiu de fomentar la creació i la promoció del treball 
dels fotògraf(e)s. 
 
El Premi Joves Fotògraf(e)s incorpora els principis rectors de la integralitat, la 
transversalitat, l'atenció a la diversitat, la proximitat, la participació i la 
corresponsabilitat, així com la innovació i l'aprenentatge. Un dels instruments per 
assolir-ho és el foment a la creació i la promoció de la fotografia entre les persones 
joves. Aquest premi doncs, té com a objecte fomentar la difusió creativa i la promoció 
de les persones joves en el vessant de la fotografia. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, va aprovar en sessió Ordinària del dia 
2 d'octubre de 2012, les Bases Reguladores del Programa Joves Fotògraf(e)s de les 
Comarques Gironines.  
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, va aprovar en la sessió Ordinària del 
dia 13 de gener de 2015, la 1a modificació de les Bases Reguladores del Programa 
Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, va aprovar en la sessió Ordinària  del 
dia 15 de desembre de 2015, la 2ª modificació de les Bases Reguladores del 
Programa Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, va aprovar en la sessió Ordinària del 
dia 2 d'agost de 2016, la 3ª modificació de les Bases Reguladores del Premi Joves 
Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines. 
  
A la propera edició del premi per l'any 2018, els tècnics d’INSPAI, Centre de la 
Imatge, han proposat unes indicacions sobre la millora de set apartats de les bases 
aprovades. 
 
El primer fa referència a l’objecte. L’objecte de les bases és promoure els treballs dels 
fotògrafs i fotògrafes joves de Catalunya (i aquest és el canvi proposat) i en el punt 
quart per els autors i autores perseguir la promoció i la projecció dels professionals de 
la fotografia i, en especial, dels nous talents de Catalunya (i aquest és el canvi 
proposat), en l’àmbit local, nacional i internacional. 
 
El segon fa referència als destinataris de la convocatòria apartat a) poden presentar 
les sol·licituds les persones físiques que tinguin entre 18 i 30 anys, en el període 
comprès dins el termini que s’especifica a la convocatòria de cada edició, nascudes 
en un municipi de Catalunya (i aquest és el canvi proposat) o bé que estiguin 
empadronades, actualment i des d’un període mínim de tres anys, en un municipi de 
Catalunya (i aquest és el canvi proposat). 
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El tercer fa referència a la presentació de les sol·licituds i dels projectes apartat b) 
s’elimina la paraula localització. 
Apartat d) punt 2 si és el cas, certificat que acrediti l’antiguitat de l’empadronament (3 
anys) en un municipi de Catalunya (i aquest és el canvi proposat) indicat a la base 
tercera. 
 
Apartat e) La sol·licitud s’ha de presentar al Registre General de la Diputació de 
Girona, pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona, o per qualsevol dels mitjans previstos 
a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques (i aquest és el canvi proposat). 
 
El quart fa referència a la valoració de les sol·licituds a l’apartat Vocals, Tres (i aquest 
és el canvi proposat) fotògrafs de reconeguda trajectòria professional i artística i en 
cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del President de la Comissió d’Avaluació (i 
aquest és el canvi proposat).  
 
El cinquè fa referència a la notificació de la resolució i efectes apartat b) Plaça de 
l’Hospital, 6, 17002 Girona (i aquest és el canvi proposat). 
 
El sisè fa referència a l’autorització d’utilització de les fotografies. La divulgació de les 
imatges premiades a iniciativa del fotògraf o fotògrafa anirà acompanyada en tots els 
casos, de manera ben visible, de la referència següent: «Imatge/s guanyadora/es de 
la (que correspongui) Convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s (i aquest és el canvi 
proposat). INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.» 
 
El setè a l’apartat Annex s’afegeix el model de dades del projecte per participar a la 
Convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s (i aquest és el canvi proposat). 
 
En virtut de l’anterior i vist l’informe de la cap del centre gestor d’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 14 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text de les Bases Reguladores del Premi Joves Fotògraf(e)s: 
“BASES REGULADORES DEL PREMI JOVES FOTÒGRAF(E)S  
1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és promoure els treballs dels fotògrafs i fotògrafes joves 
de Catalunya, i assegurar d’aquesta manera els objectius d’INSPAI, Centre de la 
Imatge de la Diputació de Girona: 
Crear un espai de trobada de l’obra de fotògrafs. 
Fomentar la creació fotogràfica. 
Acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants perquè gaudeixi de les 
tendències de la producció fotogràfica actual i de l’àmbit local. 
Per als autors i autores, perseguir la promoció i la projecció dels professionals de la 
fotografia i, en especial, dels nous talents de Catalunya, en l’àmbit local, nacional i 
internacional. 
Per als municipis, donar suport als ajuntaments amb una oferta cultural consistent en 
una exposició itinerant i el catàleg corresponent. 
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Ingressar a la Diputació de Girona el treball i l’obra de joves fotògrafs i fotògrafes i 
incrementar els fons fotogràfics d' INSPAI, en passar a formar part del patrimoni de 
l’ens. 
Amb aquestes finalitats es convoca les persones que compleixin els requisits que 
figuren en aquestes bases per tal que presentin les sol·licituds. La persona 
seleccionada serà premiada amb 1.250,00 € bruts, import subjecte a les retencions de 
les persones físiques vigents en el moment del pagament del premi, i es beneficiarà 
de les activitats de difusió i promoció que es detallen a la base vuitena.  
2. Condicions 
Cada any s’estableix la convocatòria amb les dates i els terminis de presentació de 
les sol·licituds i dels projectes, com també amb els membres que constitueixen la 
Comissió d’Avaluació. 
3. Destinataris de la convocatòria 
a) Poden presentar les sol·licituds les persones físiques que tinguin entre 18 i 30 
anys, en el període comprès dins el termini que s’especifica a la convocatòria de cada 
edició, nascudes en un municipi de Catalunya i/o que estiguin empadronades, 
actualment i des d’un període mínim de tres anys, en un municipi de Catalunya. 
b) Els projectes presentats no poden haver estat premiats o dotats en cap altre premi, 
concurs, certamen o convocatòria similar, ni tampoc seleccionats quan d’aquesta 
selecció se n’hagi derivat una exposició pública, una edició en catàleg o la 
comunicació pública per qualsevol mitjà. 
4. Presentació de les sol·licituds i dels projectes 
a) Cada persona només pot presentar una única sol·licitud a la convocatòria de cada 
exercici. En cas de rebre més d’una sol·licitud d’una mateixa persona, únicament es 
considerarà la primera que s’hagi inscrit en el Registre General de la Diputació de 
Girona. 
b) La sol·licitud, que ha de contenir la descripció i l’explicació del projecte presentat 
(màxim 2.000 caràcters), s’ha d’acompanyar d’un mínim de deu imatges i d’un màxim 
de quinze. Les imatges han de correspondre a un únic tema, projecte, reportatge o 
tècnica.  
c) Les imatges que acompanyin la sol·licitud, lliurades en format digital, poden ser 
realitzades amb total llibertat de procediments sempre que siguin íntegrament 
fotogràfics. No s’acceptaran obres realitzades amb tècniques no fotogràfiques. Cal 
lliurar-ne dues versions: en fitxers de format TIFF amb resolució de 2.400 x 3.800 
píxels i en fitxers en format JPG amb baixa resolució de 241 x 350 píxels.  
d) Cal formalitzar la sol·licitud mitjançant el model de formulari que figura a l’annex 
d’aquestes bases, el qual s’ha d’acompanyar de la documentació següent: 
1. Fotocòpia del DNI. 
2. Si escau, certificat que acrediti l’antiguitat de l’empadronament (tres anys) en un 
municipi de Catalunya indicat a la base tercera. 
e) La sol·licitud s’ha de presentar al Registre General de la Diputació de Girona, 
pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, o per qualsevol dels mitjans previstos a 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
f) La persona seleccionada en cap cas no es pot tornar a presentar a futures 
convocatòries del Premi Joves Fotògraf(e)s, com tampoc no ho pot fer la persona que 
hagi estat seleccionada en edicions passades. No s’hi pot presentar cap persona que 
treballi a la Diputació de Girona o a qualsevol organisme o fundació que en depengui. 
5. Difusió de les bases i la convocatòria i assessorament a les persones interessades 
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La Diputació de Girona difondrà aquestes bases i les publicarà al BOP i al lloc web 
d’INSPAI. 
Les convocatòries de les diferents edicions es difondran mitjançant la publicació al 
BOP, al lloc web d’INSPAI, a les xarxes socials d’INSPAI i també amb anuncis a la 
premsa i en altres mitjans de comunicació, així com als llocs webs respectius. 
INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona ha de facilitar assessorament i 
orientació a totes les persones interessades en la convocatòria. El text de les bases i 
el model de la sol·licitud que cal presentar estaran accessibles al lloc web d’INSPAI 
(www.inspai.cat), a info@inspai.cat i a www.facebook.com/inspai. 
6. Valoració de les sol·licituds 
Les sol·licituds presentades seran avaluades per una Comissió d’Avaluació formada 
per representants de la Diputació de Girona i per especialistes i professionals del món 
de la fotografia i la cultura, la qual valorarà:  
l’originalitat, la innovació, la qualitat artística i tècnica de les imatges i la viabilitat i les 
possibilitats materials de realitzar els projectes presentats. 
la construcció d’un fil discursiu que aglutini el conjunt de l’exposició i que sigui 
coherent i unitari. 
La proposta de la Comissió d’Avaluació ha d’indicar el nombre de projectes 
seleccionats (entre 1 i 5). Pot proposar que es deixi deserta la convocatòria si cap 
dels projectes presentats no assoleix els paràmetres exigibles, com també pot 
interpretar aquestes bases en consonància amb les finalitats de la convocatòria. 
La proposta formulada per la Comissió d’Avaluació serà elevada a la Presidència, que 
és qui ha d’emetre una resolució. La seva decisió és inapel·lable.  
La Comissió d’Avaluació estarà formada per: 
PRESIDENT: 
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar o la persona que delegui. 
VOCALS: 
La cap d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, o la persona que 
delegui. 
Tres fotògrafs de reconeguda trajectòria professional i artística. 
Una persona experta en crítica de l’art i la fotografia. 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, una persona representant 
d’lNSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 
En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del President de la Comissió d’Avaluació. 
La participació en la convocatòria implica acceptar aquestes condicions i la resolució 
de la Comissió d’Avaluació. També suposa admetre canvis que es puguin produir a 
posteriori com a conseqüència de factors externs a l’organització. 
7. Notificació de la resolució i efectes 
a) La resolució de la convocatòria serà notificada a la persona seleccionada i es farà 
pública mitjançant el lloc web d’INSPAI (www.inspai.cat) i les xarxes socials en un 
període màxim de tres mesos a partir de la data en què finalitzi el termini de lliurament 
dels projectes.  
b) Les persones no seleccionades podran recollir a la seu d’INSPAI (plaça de 
l’Hospital, 6, 17002, Girona) les fotografies presentades amb la sol·licitud. Si en el 
termini dels dos mesos posteriors a la resolució no les han recollides, s’entén que 
desisteixen de recuperar-les, i les imatges seran destruïdes juntament amb la 
documentació presentada. 
c) Un cop rebuda la notificació, la persona seleccionada disposa d’un termini de tres 
setmanes per lliurar a INSPAI un total de quaranta fotografies relatives o derivades 
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del projecte presentat en el document de descripció i explicació al qual fa referència 
l’apartat b de la base quarta, en suport digital, en els formats, les mides, els suports i 
la presentació que INSPAI indicarà a la persona seleccionada. Les despeses de les 
reproduccions aniran a càrrec de la Diputació de Girona. L’acceptació del premi 
comporta el compromís de complir el termini final de lliurament. L’incompliment del 
termini serà interpretat com una renúncia a la realització del projecte (exposició i 
catàleg) i a la recepció del premi econòmic. 
8. Activitats de promoció 
a) En relació amb el projecte seleccionat, es portaran a terme les activitats següents: 
— Producció i organització d’una exposició i edició d’un catàleg, a càrrec d’INSPAI. 
— Itinerància de l’exposició, a càrrec de l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona. 
— Exposició virtual al lloc web d’INSPAI un cop acabada la itinerància. 
— Altres iniciatives que pugui portar a terme INSPAI orientades a promoure el  treball 
de la persona seleccionada. 
b) El nombre d’ajuntaments o altres institucions que estiguin interessats a acollir 
l’exposició determinarà la durada de la itinerància (fins a un màxim de 36 mesos).  
9. Autorització d’utilització de les fotografies 
La persona seleccionada, amb l’acceptació de la resolució de la Diputació de Girona i 
a partir del lliurament de les imatges, cedeix a la Diputació de Girona, de forma no 
exclusiva, els drets d’explotació d’aquestes sense limitació territorial, fins al seu pas a 
domini públic. Amb aquesta cessió, autoritza la Diputació de Girona a fer les 
reproduccions i actes de distribució i comunicació necessaris, inclosa la posada a 
disposició de les imatges per mitjà d’Internet, per portar a terme les activitats descrites 
a la base anterior. Autoritza, així mateix, la Diputació de Girona perquè disposi d’una 
còpia digital de les imatges per incorporar-les als fons d’INSPAI. 
La Diputació de Girona pot disposar lliurement de les imatges, sigui directament o bé 
autoritzant-ne l’ús a altres persones, en el desenvolupament de les competències i 
funcions pròpies de la corporació. En qualsevol cas, sigui quina sigui la forma 
d’utilització, la Diputació ha de garantir la identificació del fotògraf o fotògrafa com a 
autor/a o realitzador/a de les imatges. Ningú no pot  explotar pel seu compte les 
imatges directament o bé autoritzant terceres persones.  
La divulgació de les imatges premiades a iniciativa del fotògraf o fotògrafa anirà 
acompanyada en tots els casos, de manera ben visible, de la referència següent: 
«Imatge/s guanyadora/es de la (que correspongui) Convocatòria del Premi Joves 
Fotògraf(e)s. INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.» 
La persona seleccionada faculta expressament la Diputació de Girona perquè autoritzi 
la consulta pública de les imatges des del lloc web, i perquè autoritzi els usos 
esmentats en el pacte anterior. No obstant això, la Diputació de Girona no pot 
autoritzar usos de caràcter comercial i, per tant, les sol·licituds que rebi en aquest 
sentit s’han de traslladar a la persona seleccionada. 
Un cop finalitzada la mostra itinerant, les imatges reproduïdes i exhibides a 
l’exposició, així com tot el material de suport —marcs i vidres— restarà en poder de la 
Diputació de Girona.  
Aquestes condicions han de quedar establertes i regulades amb la signatura d’un 
contracte entre la Diputació de Girona i el fotògraf o fotògrafa per realitzar una 
exposició de fotografies, l’edició d’un catàleg i el pagament del premi econòmic. 
La persona seleccionada no ha de ser retribuïda econòmicament, ni un cop es 
resolgui la convocatòria ni en el futur, per cap acte d’explotació que porti a terme la 
Diputació de Girona en aplicació del que preveuen aquestes bases. 
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La persona seleccionada es compromet a no exposar públicament les imatges en cap 
altra exposició ni a editar-les en cap tipus de publicació en suport paper o plataforma 
digital mentre duri la itinerància de l’exposició organitzada per INSPAI. Es deixa a 
criteri d’INSPAI l’aprovació, si escau, d’utilitzar les imatges soltes per part de la 
persona seleccionada, si així ho sol·licités. 
En cas que les fotografies del projecte seleccionat incorporin la imatge de persones 
identificables, el projecte s’ha d’acompanyar d’una declaració del fotògraf o fotògrafa 
en la qual garanteixi que ha obtingut l’autorització expressa d’aquestes persones per 
captar, reproduir i publicar la seva imatge d’acord amb les finalitats pròpies de la 
convocatòria que s’especifiquen en aquestes bases. En cas de no presentar aquest 
document, INSPAI n’ha de facilitar un model. 
ANNEX  
Model de sol·licitud per participar a la Convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s. 
Model de dades del projecte per participar a la Convocatòria del Premi Joves 
Fotògraf(e)s. 
 
SEGON. Facultar el President per dictar els actes necessaris i resoldre les incidències 
que es produïssin en relació a l’aplicació de les esmentades bases. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l'Oficina de Protocol, a l'Oficina de Difusió, a 
l'Oficina de Comunicació, Intervenció, Tresoreria i a Cooperació Cultural. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a dos quarts de 
dotze menys cinc minuts del matí, de la qual estenc aquesta acta, que signa 
juntament amb mi, el vicesecretari, que en dono fe. 
__________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT EL VICESECRETARI  
 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Turon i Serra 


