CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT
EMPORDÀ I EL BISBAT DE GIRONA PER A LA COL·LABORACIÓ PER A
REALITZAR VISITES VIRTUALS A 31 ESGLÉSIES I ERMITES, COM A PART
DEL PECT NATURA, CULTURA I INTEL·LIGÈNCIA EN XARXA, COFINANÇAT
PEL FEDER DE LA UNIÓ EUROPEA I PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Figueres, a 16 de juliol de 2020.
REUNITS
D'una part,
La il·lustríssima Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà (el “CCAE”), amb NIF P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del
Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
sobre l’organització comarcal de Catalunya, i facultada per la signatura del present
Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació de data 22 de juny de 2020;
assistida per la secretària de la corporació, la Sra. Cristina Pou i Molinet.
De l'altra,
El Senyor Joaquim Giol i Aymerich, provicari general del Bisbat de Girona, amb NIF
R1700002G, en exercici de les facultats que li confereix el nomenament episcopal de
càrrec de del 9 de gener de 2009.

En endavant, el Bisbat de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, podran ser
referits individualment com una “Part” i, conjuntament, com les “Parts”.
Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les
facultats que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les
organitzacions que representen i, en virtut del nomenament exprés, es reconeixen
mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest
Conveni.

TCAT P Sònia
Martínez Juli DNI 40454986X

MANIFESTEN

I.

El CCAE, a través de l’àrea de Turisme, promou i vetlla per la promoció turística
de la comarca.

II.

El CCAE és competent en matèria de Turisme, en virtut de l’article 25, apartat b,
del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, i de l’article 66, apartat c i 70,
de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

III.

El CCAE executa una operació del Projecte d’Especialització i Competitivitat
Territorial Natura, Cultura i Intel·ligència en Xarxa, cofinançat pel FEDER de la
UE en el marc del PO Feder Catalunya 2014-2020, que té la finalitat de posar en
valor el patrimoni natural i cultural, la connexió de les xarxes de camins, el
treball en xarxa i l’ús de les noves tecnologies, i afavorir la participació i la
col·laboració dels agents turístics, tot fomentant un ús sostenible i compatible
amb

la

resta

d’activitats

econòmiques,

que

permetin

la

diversificació,

diferenciació respecte d’altres destinacions i desestacionalitzin l’activitat turística,

IV.

En el marc del citat projecte, el CCAE té la intenció de crear una visita virtual en
un espai interior de cadascun dels edificis que s’indiquen en l’annex 1 del present
Conveni.

V.

El Bisbat de Girona, com a legítim titular dels edificis que s’indiquen en l’annex 1,
està interessat en el projecte descrit en les manifestacions II i III anteriors,
compartint l’interès perseguit per part del CCAE.

VI.

El CCAE i el Bisbat de Girona valoren la necessitat de cooperar en la promoció
de determinats béns patrimonials com a recurs turístic i a través de l’ús de
mitjans digitals i, a tal efecte, manifesten interès recíproc en la realització de les
tasques objecte del Conveni.

En virtut de tot l'exposat, i de conformitat amb els articles 49 i següents de la Llei
40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), ambdues Parts
subscriuen el present Conveni, que es regirà pels següents

PACTES

1.

Objecte i naturalesa jurídica

1.1.

L’objecte d’aquest Conveni és coordinar les accions que siguin

necessàries per a la creació d’una visita virtual en un espai interior de
cadascun dels edificis que s’indiquen en l’annex.

1.2.

Les raons que justifiquen la formalització del present Conveni son les

següents:
a) El Consell Comarcal de l’Alt Empordà executa una operació del Projecte
d’Especialització i Competitivitat Territorial Natura, Cultura i Intel·ligència
en Xarxa, cofinançat pel FEDER de la UE en el marc del PO Feder
Catalunya 2014-2020.
Aquest projecte pretén posar en valor el patrimoni natural i cultural, la
connexió de les xarxes de camins, el treball en xarxa i l’ús de les noves
tecnologies, i afavorir la participació i la col·laboració dels agents
turístics,

tot fomentant un ús sostenible i compatible amb la resta

d’activitats econòmiques, que permetin la diversificació, diferenciació
respecte d’altres destinacions i desestacionalitzin l’activitat turística, a
través dels següents àmbits d’actuació:
•

la creació d'una xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles,

•

la creació d’una sèrie de propostes per fer el patrimoni cultural i
natural més accessible i per a facilitar-ne la interpretació als turistes,

•

el disseny i implementació d’un model de gestió més eficient de les
destinacions turístiques que incorpori la participació activa dels
agents i el desenvolupament d’eines d’innovació oberta. Alhora, es
desenvoluparà un interfície pensada per millorar l’experiència dels
turistes un cop són al territori.

Aquest projecte ha de permetre donar un nou impuls al sector turístic de
les comarques gironines, i la seva implementació ve justificada per la

idoneïtat de les propostes generades bottom-up pels seus partners,
l’abast territorial ampli, i la categoria i representativitat dels seus socis.
b) Per tal d’organitzar eficientment les accions incloses en aquest projecte,
s’han estructurat tres grans línies d’actuació:
•

Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles;

•

Patrimoni Obert;

•

Open Tourism.

Les dues primeres inclouen una etapa de diagnosi, una altra dedicada a
la identificació d'usos i possibles millores, una etapa d'execució, una altra
de creació de productes i finalment una etapa de màrqueting intern i
promoció. La tercera línia persegueix reforçar i consolidar les estructures
de governança i d’innovació de les destinacions turístiques, i la creació
d’un sistema intel·ligent per a facilitar la presa de decisions de turistes i
per a la gestió eficient de les destinacions.

c) La línia d’actuació Patrimoni Obert, partint d’un diagnòstic ha dut a terme
una selecció d’espais i recursos patrimonials amb potencial turístic que
han de permetre crear noves propostes temàtiques i territorials, Un cop
identificats espais i recursos patrimonials, es preveu executar els
projectes de millora i posada en valor dels espais i recursos patrimonials
seleccionats mitjançant la implementació de noves tecnologies per a la
interpretació del patrimoni, amb l’ànim de modernitzar l’oferta de manera
que es puguin crear productes més atractius i al servei d’una concepció
inclusiva del patrimoni.
d) El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en aquest sentit preveu executar
un projecte de digitalització que consisteix en la creació de diferents
recursos al servei de la interpretació del patrimoni que no alterin els
elements patrimonials sinó que s’hi accedeixi mitjançant tauletes,
ordinadors i telèfons intel·ligents. Aquests recursos seran accessibles
mitjançant un aplicatiu de gestió de la xarxa de camins que el projecte
crearà.

e) Un dels recursos que es desenvoluparà és una sèrie de visites virtuals a
64 elements patrimonials de l’Alt Empordà, dels quals 34 són esglésies i
ermites quina titularitat ostentat el Bisbat de Girona.
1.3.

Sens perjudici de l’anterior, el citat objecte té per finalitat procurar

una gestió pública més eficient i contribuir a la realització d’activitats d’utilitat
pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3
de la LRJSP.

1.4.

El present Conveni no implica la cessió de la titularitat de les

competències de les Parts signatàries.

2. Competència
D’acord amb allò establert a les manifestacions II i V, la competència en la
que es fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de
l’àmbit competencial de les mateixes.
3. Actuacions que conformen l’objecte del Conveni
En el marc d’aquest Conveni, el CCAE i el Bisbat de Girona duran a terme les
següents actuacions:
a) El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant l’Àrea de Turisme
assumirà les següents tasques:
•

Seleccionar l’empresa que ha de dur a terme la producció de les
esmentades visites virtuals.

•

Assumir els costos de producció de les visites virtuals.

•

Garantir que els espais en els que es duran a terme les sessions
fotogràfiques no pateixen cap dany com a resultat d’aquestes i es
deixen en les mateixes condicions en que estaven en el moment
d’iniciar-se aquestes sessions.

•

Coordinar l’agenda de sessions fotogràfiques bo i assumint l’estat
actual dels espais, sense que es puguin reclamar accions de
condicionament de cap tipus.

•

Lliurar al Bisbat de Girona una còpia de cadascuna de les visites
reproduïdes per tal que sigui utilitzada en les activitats promocionals
amb suport digital que cregui oportunes dur a terme. Atesa la
regulació dels Fons FEDER, s’exclou d’aquesta autorització qualsevol
acció que pugui generar ingressos econòmics.

•

Participar amb el Bisbat de Girona en la identificació dels elements
d’aquests espais interiors dels quals puguin interessar presentar una
informació en forma de realitat augmentada (fins un màxim de cinc
per element).

b) El Bisbat de Girona i per a cada edifici relacionat a l’annex del present
conveni, assumirà les següents tasques:
•

Autoritzar el CCAE la reproducció d’un espai interior de cadascun
dels edificis identificats, amb la vocació que aquest sigui el més
representatiu de cada edifici en termes històrics, artístics i religioses.

•

Participar amb el CCAE en la identificació dels elements d’aquests
espais interiors dels quals puguin

interessar presentar una

informació en forma de realitat augmentada (fins un màxim de cinc
per element).
•

Acordar, juntament amb el CCAE, un horari per a la realització de les
sessions fotogràfiques amb l’empresa que les durà a terme.

•

Facilitar l’accés a l’edifici a l’empresa seleccionada pel CCAE fins una
màxim de dues sessions de fins un màxim de vuit hores cadascuna
per a la presa d’imatges en les data i hora que s’acordi per a cada
lloc.

4. Obligacions de les Parts
Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es comprometen a
col·laborar, assumint les següents obligacions:

Obligacions del CCAE: Sens perjudici d’altres obligacions previstes

4.1.

en el cos del present Conveni, el CCAE assumeix les següents:
a) En els 15 dies posteriors a la formalització del contracte de serveis per a
la

de realització de les visites, posarà en coneixement del Bisbat de

Girona el nom i les dades de contacte de l’ empresa adjudicatària dels
treballs i de la persona responsable de l’equip de treball per a dur-les a
terme. Això mateix i en aquest mateix termini, les parts duran a terme
una reunió per a acordar les dates en les que les sessions de presa
d’imatges es duran a terme.
b) En el decurs dels dos mesos posteriors a la formalització del contracte de

serveis per a la

de realització de les visites virtuals, el CCAE es

compromet a que l’empresa adjudicatària dugui a terme les tasques de
presa d’imatges de cadascun dels llocs. En cas de demora en l’execució
del contracte de serveis, el CCAE ho comunicarà sense demora al Bisbat
de Girona, per tal d’ajustar, de mutu acord, el calendari de sessions
programat.
c) Abans de transcorreguts 30 dies des de la finalització del contracte,

havent-se complert satisfactòriament el seu objectiu, el CCAE lliurarà al
Bisbat de Girona un arxiu digital que contindrà una còpia de cada visita
produïda.
d) Garantir que l’ús de la digitalització duta a terme serà només per a la

confecció de les visites virtuals del edificis, i no per a altres usos com
podrien ser audiovisuals, documentals, etc.
4.2.

Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present Conveni

durant la seva vigència, el CCAE aportarà els recursos necessaris. Aquests
recursos provenen de l’execució de l’Operació GO03-002054 del PECT
esmentat

i

estan

cofinançat

en

un

50%

pel

Fons

Europeu

de

Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del PO FEDER
CATALUNYA 2014-2020 i de la RIS3CAT i en un 25% per la Diputació de
Girona.

4.3.

Obligacions del Bisbat: Sens perjudici d’altres obligacions previstes

en el cos del present Conveni, el Bisbat de Girona:
a) En el termini de 15 dies des de la signatura del present conveni, el Bisbat
comunicarà al CCAE el nom i dades de contacte de les persones que
facilitaran l’accés a cadascun dels elements. Aquestes persones hauran
estat informades pel Bisbat del projecte i de les implicacions que per a
elles tindrà el seu desenvolupament.
b) Comunicar al CCAE, en el menor temps possible, de qualsevol incidència
que pugui sorgir durant l’execució de les clàusules del present Conveni.
c) Permetre i facilitar l’accés als edificis detallats a l’Annex, amb la finalitat i
en les condicions descrites en el present Conveni.

d) No impedir injustificadament l’accés al CCAE o a l’empresa adjudicatària
a les instal·lacions necessàries per dur a terme l'òptima execució del
present Conveni.
No és obligació del Bisbat de Girona mantenir oberts al públic els temples i
ermites dels quals se n’hagi portat a terme la seva digitalització per a visites
habituals, els quals seguiran tenint el mateix règim, dates i condicions
d’obertura al públic preexistents a la signatura del present conveni.
5. Aplicació pressupostaria

5.1.

Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present

Conveni en l'exercici en curs es carregaran a la partida pressupostària 30
4321 62212 del CCAE en el marc de la contractació de serveis articulada
mitjançant l’expedient 2020/455.
5.2.

El present Conveni no implica la transferència de recursos a favor

del Bisbat de Girona.

5.3.

La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que

es mantingui en vigor el present Conveni queda condicionada a l’existència
del corresponent crèdit adequat o suficient.

6. Seguiment, vigilància i control
6.1.

Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es

crea una Comissió de seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel
compliment dels objectius del present Conveni, efectuar un seguiment
efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos adquirits
per cadascuna de les Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies
que puguin sorgir en l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest
Conveni.

6.2.

La citada Comissió estarà formada per dues persones representants

de cada una de les Parts, designada per les presidències, direccions o
gerències respectives.

6.3.

Aquesta comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any i es

regirà pel que estableix la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

6.4.

La Comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del present

Conveni als efectes d’allò establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya .
7. Vigència del Conveni
7.1.

La vigència del Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i

finalitzarà el dia 31 de novembre de 2020.

7.2.

En cap cas el Conveni tindrà una duració superior a l’establerta a

l’article 49.h) de la LRJSP.

8. Causes de resolució i conseqüències aplicables en cas d’incompliment
de les obligacions i compromisos del Conveni.

8.1.

El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que

conformen el seu objecte o per incórrer en una de les següents causes de
resolució:

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense haver-se’n acordat
la pròrroga.
b) L’acord unànime dels signants.

c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part
d’alguns dels signants o les reiterades deficiències en l'execució de les
actuacions objecte del Conveni. L’extinció del Conveni per aquest supòsit
requereix la realització del requeriment previst a l’apartat c) de l’article
51.2 de la Llei 40/2015.

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.
e) L'impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista del Conveni.
f) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el Conveni o a
les lleis.
8.2.

En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment

establirà la forma de finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot
cas, fixarà un termini improrrogable per a la seva consecució.
9. Règim de modificació
La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les Parts,
haurà de constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels
respectius òrgans corporatius competents.
10.

Miscel·lània
La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol conveni
que, en relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb
anterioritat.

11.

Protecció de dades de caràcter personal
Les Parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal que li
siguin cedides en el marc del present Conveni d'acord amb el Reglament
(UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46 / CE, i d’acord amb la Llei orgànica, 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

12.

Imatge i comunicació
12.1.

Les Parts signants s'obliguen a introduir en tot el material que

s'editi, ja sigui escrit, gràfic, audiovisual o en altres suports, la referència a la
col·laboració establerta en aquest Conveni, així com els logotips, signes i
llegendes que es considerin oportuns
12.2.

En aquest sentit, en totes les mesures d’informació i comunicació

que es duguin a terme, les parts

reconeixeran el suport del FEDER a

l’operació d’acord amb el que s’estableix al “Manual pràctic d’informació i
comunicació de les operacions cofinançades per la Generalitat i el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa
operatiu FEDER”.
13.

Publicacions i Registre

13.1.

El present Conveni es

publicarà

íntegrament al

Portal de

Transparència d’ambdues Parts, de conformitat amb l'article 8 de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern. Així mateix, i de conformitat amb l’article 14 i la Disposició
addicional 9 de la mateixa llei, el present Conveni s'haurà de trametre al
Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.

13.2.

Aquest Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat,

d’acord amb el que estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
13.3.

Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació

certificada comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la
seva quantia, de conformitat amb l’art. 53.2 LRJSP i la Resolució de
Presidència del Tribunal de Comptes de 2 de desembre de 2016.
13.4.

Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat

relatives a la publicació al Registre de Convenis de la Generalitat de
Catalunya i al Diari Oficial de la Generalitat seran dutes a terme per part del
CCAE.
14.

Règim Jurídic
El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:

a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en
particular els articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).

b) Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57
(LRBRL).

c) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a
112 (L26/2010).

d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals
(ROFRJEL).

g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

h) La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del
Conveni.
15.

Jurisdicció competent
Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la
interpretació, aplicació o compliment de les presents condicions, les Parts se
sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona amb expressa
renúncia a qualsevol altre fur.

I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les Parts el signen per
duplicat.

Per part del Consell Comarcal de l’Alt

Per part del Bisbat de Girona,

Empordà,

40276900J
JOAQUIN
GIOL (R:
R1700002G)

Sra. Sònia Martínez Juli

Signat digitalment
per 40276900J
JOAQUIN GIOL (R:
R1700002G)
Data: 2020.07.20
16:25:32 +02'00'

Sr. Joaquim Giol i Aymerich

ANNEX
Església parroquial de Santa Maria d'Agullana
Església parroquial de Sant Andreu de Borrassà
Església parroquial de Santa Maria de Cadaqués
Església parroquial de Santa Maria de Cistella
Ermita de Sant Miquel de Colera
Església parroquial de Santa Maria de Darnius
Església parroquial de Sant Martí d’Empúries
Església parroquial de Sant Pere de Figueres
Església parroquial l de Santa Eulàlia de Garriguella
Església parroquial l de Santa Maria de Lladó
Ermita de Sant Silvestre de Valleta (parròquia de Llançà)
Església parroquial de Sant Vicenç de Llançà
Església de Santa Maria del port de Llançà (parròquia de Llançà)
Església parroquial l de Sant Martí de Maçanet de Cabrenys
Església parroquial de Sant Pere de Navata
Església parroquial de Sant Martí de Pau
Església parroquial de Santa Eulàlia a Vilanova de la Muga (municipi de Peralada)
Església parroquial de Sant Martí de Pontós
Església parroquial de Sant Fruitós de la Vall de la Santa Creu (municipi Port de la Selva)
Església parroquial de Santa Maria de les Neus del Port de la Selva
Església parroquial Santa Maria de Portbou
Església parroquial de Sant Julià i Santa Basilissa de Rabós
Capella de Sant Antoni (parròquia de Sant Llorenç de la Muga)
Església parroquial de Sant Llorenç de la Muga
Església parroquial de Sant Miquel de Fluvià
Església parroquial de Sant Pere Pescador
Església parroquial de Sant Esteve de la Selva de Mar
Església parroquial de Sant Tomàs de Fluvià (municipi de Torroella de Fluvià)
Església parroquial de Sant Feliu de Vilajuïga
Església parroquial de Santa Maria de Vilamacolum
Església parroquial de Sant Esteve de Vilaür

