
	

CONVENI	DE	CESSIÓ	D'ÚS	DELS	GEGANTS	DE	L'ESPLUGA	DE	FRANCOLÍ	
 
 
A L'Espluga de Francolí a _ de _ de 2017, davant meu, Josep Maria Caffarel 
Serra, Secretari-Interventor d'habilitació nacional amb exercici a l'Ajuntament de 
l'Espluga de Francolí. 
 

ES REUNEIXEN 
 
D'una part en David Rovira Minguella, amb el DNI núm. 77830446-X, en la seva 
condició d'Alcalde-President de l'Ajuntament de L'Espluga de Francolí, d'aquí en 
endavant AJUNTAMENT i del qual s'ometen les circumstàncies personals atesa la 
naturalesa del seu càrrec. 
 
De l'altre part Magdalena Buldó Escoté amb DNI núm. 39893924-X actuant en 
representació de l'Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l'Espluga de 
Francolí, d'aquí en endavant ASSOCIACIÓ amb domicili a L'Espluga de Francolí, 
a la plaça de Montserrat Canals, núm. 1, la qual actua en la seva condició de 
presidenta i amb les facultats necessàries per a obligar-se en aquest acte.   
 
És reconeixent mútuament la capacitat legal necessària per a l'atorgament 
d'aquest document, i 
 

EXPOSEN 
 
1.- Que L'AJUNTAMENT és el propietari dels gegants de la població Ponç Hug de 
Cervera, Beatriu, Gorg i Spluc, Terra i Pastor, dels 14 capgrossos i les seves 
rèpliques, amb el seu vestuari i del remolc per a transportar-los i està interessat en 
que per mitjà d'ells es doni a conèixer el nostre municipi. 
 
2.- Que l'objectiu de L'ASSOCIACIÓ, és la difusió dels elements culturals del país i 
en concret dels que representen el nostre municipi 
 
Que essent coincidents i complementaris els interessos d'ambdues parts 
 
ACORDEN 
 
Primer.- L'AJUNTAMENT cedeix a L'ASSOCIACIÓ  l'ús dels elements definits en 
l'expositiu 1 anterior, i aquesta s'obliga a donar-los-hi un bon ús i destinar-los 
exclusivament a la finalitat per la qual han estat concebuts. 
 
Segon.- L'AJUNTAMENT podrà sol·licitar l'actuació de gegants i nans per les 
festes municipals i altres actes del consistori sempre que hi tingui justificació la 



	

presència de cultura popular. En qualsevol cas aquests dies seran, com a mínim, 
el dijous i diumenge de la Festa Major, així com per la cercavila gran, o els dies i 
actes equivalents que en un futur els poguessin substituir. En aquests actes hi 
sortiran com a mínim els gegants Ponç Hug i Beatriu. 
 
Tercer.- Per altres actuacions que no coincideixin en festius a nivell nacional, es 
supeditarà la seva participació a que L'ASSOCIACIÓ pugui assegurar la 
disponibilitat dels elements personals suficients per a dur-la a terme 
 
Quart .- Es procurarà concertar les actuacions amb una anterioritat mínima de 15 
dies. 
 
Cinquè.- L'AJUNTAMENT facilitarà un magatzem per guardar els gegants, els 
nans, i tot el seu material, així com una oficina per la gestió de l'entitat.  
 
Sisè.- L'ASSOCIACIÓ ballarà i farà tot el ressò possible dels elements definits en 
l'expositiu 1 anterior en les diferents trobades que hi participi, amb els gegants, 
nans i/o el remolc per transportar-los.  
 
Setè.- Serà a càrrec de L'AJUNTAMENT les restauracions periòdiques 
necessàries per mantenir en un adequat estat els elements cedits, així com 
l'assumpció dels costos de reparació derivats de qualsevol caiguda o tipus 
d’accident, sempre que aquest s'hagi produït per causes involuntàries i s'hagin 
adoptat prèviament les necessàries  mesures de seguretat i prudència, no havent-
se produït cap negligència.  
 
L'ASSOCIACIÓ farà el possible perquè la reparació o restauració tingui el menor 
cost possible, i requerirà en qualsevol cas l'autorització municipal prèvia per a dur-
la a terme. 
 
Vuitè.- L'ASSOCIACIÓ podrà buscar patrocinis externs per sufragar part de les 
despeses com el manteniment del remolc o dels mateixos elements de cultura 
popular.  
 
Novè.- L'ASSOCIACIÓ contractarà una assegurança, a través de l'Agrupació de 
Colles Geganteres de Catalunya o per altres companyies, per assegurar els 
membres de l'entitat.  
 
Desè.- Els ingressos aconseguits per L'ASSOCIACIÓ mitjançant les actuacions 
dels gegants o nans es destinaran als fins de l'associació sense ànim de lucre.  
 
Onzè.- La durada d'aquest conveni s'estableix per un període de tres anys, i 
s'entendrà renovat tàcitament per períodes d'un any si al venciment del termini 



	

inicial, o de les seves possibles pròrrogues, no hagués estat prèviament denunciat 
per qualsevol d'ambdues parts amb una anterioritat mínima d'un mes. 
 
Dotzè.- Així mateix serà causa de rescissió del conveni l'incompliment de les 
obligacions en ell contingudes, amb l'audiència  prèvia a l'altre part.  
 
Tretzè.- També serà causa de rescissió les sobrevingudes de caràcter legal, així 
com les d'interès públic.  
 
 
I en prova de conformitat signen el present conveni per duplicat i a un sol efecte, 
en el lloc i data que en l’encapçalament s’indica. Del caràcter amb que actuen, de 
les representacions que ostenten i del coneixement d'aquest conveni, com a 
fedatari en dono fe.  
	
L'Alcalde	 	 	 	 	 	 	 								La	Presidenta	de	l'Associació	
	
	
	 	 	 	 	 El	Secretari	


