PRÒRROGA DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT
EMPORDÀ I EL BISBAT DE GIRONA 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 3 de desembre 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.

MANIFESTEN
I.

Per acord del Ple del Consell Comarcal de data 22 de juny de 2020, es va
aprovar el 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 i que tenia per objecte coordinar les accions que eren
necessàries necessàries per a poder crear una visita virtual en un espai
interior de 31 edificis de titularitat del Bisbat de Girona .

II.

El Provicari General del Bisbat de Girona amb data de 20 de juliol de 2020
signa el conveni i la Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ho fa
amb data de 22 de juliol de 2020.

III.

És d’interès de les parts formalitzar la pròrroga al citat Conveni per tal de
poder concloure els treballs previstos per a assolir els objectius establerts

IV.

És d’interès també de les parts corregir alguns errors materials continguts en
el text vigent.

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 la pròrroga del Conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1.

Pròrroga del Conveni

1.1. Les Parts acorden prorrogar el conveni per un termini de nou mesos i mig, és a
dir, estendre la seva vigència fins el dia 15 de setembre de 2021.

2.

Correcció d’errors

2.1.

Es corregeixen el següents errors:
a) Al títol del conveni, on diu:
«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»
no cal repetir el terme «col·laboració»
ha de dir
«Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el
Bisbat de Girona 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»
b) Al pacte 1.2.e) on diu «34 esglésies» ha de dir «31 esglésies».
c) En l’annex, on diu:
«Església parroquial l de Santa Eulàlia de Garriguella» ha de dir «Església
parroquial de Santa Eulàlia de Garriguella»
«Església parroquial l de Santa Maria de Lladó» ha de dir «Església parroquial
de Santa Maria de Lladó»
«Església parroquial l de Sant Martí de Maçanet de Cabrenys» ha de dir
«Església parroquial de Sant Martí de Maçanet de Cabrenys»

«Església de Santa Maria del port de Llançà» ha de dir «Església de Santa
Maria del Port de Llançà»

3.

Inalterabilitat de la resta de clàusules

3.1. Les clàusules no modificades en virtut del present document resten inalterades
i amb plens efectes.
I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les Parts el signen
per duplicat.
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