
CONVENI  DE COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT
EMPORDÀ,  L’AJUNTAMENT  D’AVINYONET DE PUIGVENTOS,  L’AJUNTAMENT
DE BIURE, L’AJUNTAMENT DE LLERS, L’AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS,
L’AJUNTAMENT DE VILANANT I L’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA (ADRINOC)
PER  DUR  A  TERME  EL  PROJECTE  D’ESPECIALITZACIÓ  I  COMPETITIVITAT
TERRITORIAL “GIRONA, PATRIMONI ACTIU”.



PARTS

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, NIF P6700008C, representat per Sònia Martínez i Juli, en
qualitat de presidenta, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, patrimoni actiu”. I
entitat representant dels municipis de la Garriga d’Empordà (Avinyonet de Puigventós, Biure,
Llers, Pont de Molins i Vilanant) del PECT “Girona, patrimoni actiu”,  i assistit per Cristina Pou
Molinet,  llicenciada  en  dret  i  funcionaria  d’administració  local  amb  habilitació  de  caràcter
nacional, secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós,  NIF P1701200F, representat  per  Julia  Gil  Vilar,  en
qualitat d’alcaldessa, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, patrimoni actiu”.

Ajuntament de Biure, NIF P1724900D, representat per Martí Sans Pairuto, en qualitat d’alcalde,
com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, patrimoni actiu”.

Ajuntament  de Llers,  NIF  P1710000I,  representat  per   Carles  Fortiana  i  Costa,  en qualitat
d’alcalde, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, patrimoni actiu”.

Ajuntament  de  Pont de Molins , NIF P1714400G, representat per Josep Fuentes i Jimenez, en
qualitat d’alcalde, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, patrimoni actiu”.

Ajuntament de Vilanant , NIF P1724300G, representat per Anna Palet i Vilaplana, en qualitat
d’alcaldessa, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, patrimoni actiu”.

Associació  per  al  Desenvolupament  Rural  Integral  de  la  zona  Nord-Oriental  de  Catalunya
(ADRINOC),  NIF  G55009914,  representada  per  Santi  Reixach  i  Garriga,  en  qualitat  de
president, com a entitat participant no beneficiària del PECT “Girona, patrimoni actiu”.

Les  parts  es  reconeixen  mútuament  i  recíprocament  la  capacitat  legal  suficient  per  signar
aquest conveni, en nom i representació de les entitats respectives i de comú acord

EXPOSEN

I. Que el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
de 2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament
regional,  al  Fons  social  europeu,  al  Fons  de  cohesió,  al  Fons  europeu  agrícola  de
desenvolupament rural  i  al Fons europeu marítim i  de la pesca,  i  les disposicions generals
relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de
cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del
Consell.

II. Que el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
de  2013,  sobre  el  Fons  europeu  de  desenvolupament  regional  estableix  les  disposicions
específiques relatives a l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el
Reglament (CE) 1080/2006.

III. Que el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s’ha aprovat d’acord amb la
Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015, i modificat per la Decisió
de la Comissió Europea C(2018)8723, d’11 de desembre de 2018.

IV. Que l’Ordre PRE/161/2019, d’1 d’agost, modificada per l’Ordre PRE/197/2020, de 10 de
novembre, amb la correcció d’errades publicada al DOGC número 8272, de 16 de novembre de
2020,  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  aprova  les  bases  reguladores  per  a  la  selecció  de
projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT. L’Ordre
PRE/197/2020, que modifica l’Ordre de bases inicial i la respectiva convocatòria, comporta que,
arran la reprogramació dels recursos PO FEDER de Catalunya 2014-2020, degut a la situació
excepcional per la COVID-19 que, en el cas del  FEDER, gestionat  per la Direcció General
d’Administració Local del Departament de la Presidència, afecta a la convocatòria efectuada
per Resolució PRE/2266/2019, de 14 d’agost, que ara ens ocupa, el finançament d’aquestes



subvencions  ja  no  sigui  amb  càrrec  al  fons  europeus  sinó  amb  càrrec  al  pressupost  de
l’Administració de la Generalitat, sense que, en cap cas, s’hagin modificat els requisits i  les
condicions substancials per resultar beneficiari ni tampoc els criteris de valoració/priorització
per a l’atorgament del cofinançament. En consonància amb aquestes circumstàncies, el model
de  conveni  de  participació  que  figura  en  l’Ordre,  en  la  seva  part  dispositiva,  també  s’ha
d’entendre implícitament modificat en tot allò que contradigui o s’oposi a les modificacions de
les bases efectuada per l’Ordre de 2020.

V.  Que  els  signants  han  presentat  de  manera  conjunta  el  Projecte  d’especialització  i
competitivitat territorial (PECT) “Girona, patrimoni actiu” a la convocatòria PRE/161/2019, d’1
d’agost, modificada per l’Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre i l’esmentat PECT ha estat
seleccionat segons Resolució de 12 d’abril de 2021, per la qual es resol el procediment per a la
selecció  dels  projectes  d’especialització  i  competitivitat  territorial  (PECT)  emmarcats  en  la
RIS3CAT  als  quals  s’atorga  subvenció  amb  càrrec  al  pressupost  de  l’Administració  de  la
Generalitat de Catalunya.

En virtut  del  que s’ha exposat,  les parts subscriuen aquest  conveni,  que es regeix  per les
següents

CLÀUSULES

Primera. OBJECTE DEL CONVENI

Aquest  conveni  regula  els  drets,  obligacions  i  responsabilitats  de  les  entitats  signants  en
referència a l’execució efectiva de les operacions del PECT “Girona, patrimoni actiu”, aprovat
segons la Resolució de 12 d’abril de 2021.

El PECT “Girona, patrimoni actiu” ha obtingut una subvenció de112.750,58 Euros provinents de
la  Generalitat  de Catalunya,  sobre  un pressupost  de despesa total  elegible  de 225.501,16
Euros IVA exclòs. Així mateix s’ha obtingut una subvenció de 56.375,29 Euros de la Diputació
de Girona i els Ajuntaments fan una aportació de 86.930,53 Euros. El finançament total obtingut
és  de    256.056,40  Euros  amb  i  IVA  que  s’executarà  segons els  pressupostos   d’aquest
conveni, del que formen part íntegra. Que se detalla com segueix:  

Subvenció Generalitat de Catalunya 112.750,58€ 
Subvenció de la Diputació de Girona   56.375,29€ 
Subvencions dels Ajuntaments   86.930,53€

Els imports a pagar  pels Ajuntaments correspon al 25% de l’import del projecte sense  IVA
(56.375,29€) més la totalitat de l’IVA del projecte (30.555’24€). La distribució a pagar de l’import
final s’ha fet en base al numero d’habitants de cada municipi i queda com segueix:

Habitants Total 2021 2022

Avinyonet 1604 34.772,21 € 17.386,10 € 17.386,11 €

Biure 238 5.159,47 € 2.579,74 € 2.579,73 €

Llers 1239 26.859,58 € 13.429,79 € 13.429,79 €

Vilanant 399 8.649,70 € 4.324,85 € 4.324,85 €

Pont de Molins 530 11.489,57 € 5.744,79 € 5.744,78 €

4010 86.930,53 € 43.465,27 € 43.465,26 €

Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió de la Direcció
General d’Administració Local constituirà part d’aquest conveni com a addenda.

Segona. ENTITAT REPRESENTANT



Els Ajuntaments de la Garriga d’Empordà   designen El Consell Comarcal de l’Alt Empordà
com a entitat representant, la qual assumeix aquesta responsabilitat davant la resta d’entitats
membres  del  PECT,  “Girona,  patrimoni  actiu”  Diputació  de  Girona,   la  Direcció  General
d’Administració Local i les autoritats de gestió, seguiment i control.

Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L’ENTITAT REPRESENTANT

1. L’entitat  representant  assumeix dins el  desenvolupament  del  PECT dels  municipis  de la
Garriga d’Empordà:
a) La interlocució davant la Diputació de Girona i l’estructura de seguiment i control en tot el
referent a les comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades
de l’execució de les operacions del PECT dels municipis de la Garriga d’Empordà .
b)  La  coordinació  del  conjunt  de  les  operacions  del  PECT  dels  municipis  de  la  Garriga
d’Empordà, a través de les tasques a desenvolupar pel compliment dels objectius.
c)  La comunicació  dels  avanços i  nivells  d’execució  física i  financera del  PECT,  en nom i
representació de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats determinats per
la  Direcció  General  d’Administració  Local  o  les  estructures  de  gestió,  seguiment,  control  i
avaluació.

2. Les seves obligacions i responsabilitats s’estenen a:
a) Transmetre a la Diputació de Girona i a les estructures de gestió tota la informació requerida
per a la gestió i seguiment de les operacions.
b)  Respondre,  com  a  únic  referent  dels  municipis  de  la  Garriga  d’Empordà,  de  les
comunicacions  entre  el  partenariat,  la  Diputació  de  Girona  i  les  estructures  de  gestió,
seguiment,  control  i  avaluació,  així  com  de  la  Intervenció  General  de  la  Generalitat  de
Catalunya,  la  Sindicatura  de  Comptes  o  d’altres  òrgans  competents  nacionals,  estatals  i
comunitaris.
c) Comunicar a la resta d’entitats del partenariat dels municipis de la Garriga d’Empordà els
resultats, les comunicacions i les decisions de la Diputació de Girona i de les estructures de
gestió de manera immediata i diligent, així com de la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya,  la  Sindicatura  de  Comptes  o  d’altres  òrgans  competents  nacionals,  estatals  i
comunitaris.
d) Informar a la Diputació de Girona i les estructures de gestió de totes les modificacions o
canvis  en el  PECT que no requereixen un procés de validació  i  aprovació per part  de les
estructures esmentades.
e) Sol·licitar els canvis o modificacions que requereixen l’aprovació per part de les estructures
de gestió a través dels mitjans i canals previstos.
f)  Coordinar  l’execució  de  les  operacions  previstes  al  PECT  en  els  terminis  recollits  a  la
resolució d’aprovació del PECT
g) Sol·licitar formalment el reemborsament de la despesa elegible realitzada i justificada en els
terminis i formats previstos.
h) Garantir l’aplicació dels principis de comptabilitat separada i despesa efectivament pagada
per al conjunt del partenariat davant les estructures de gestió, seguiment i control.
i) Sotmetre’s als controls i verificacions de l’autoritat de gestió, l’Organisme Intermedi, l’autoritat
de certificació i/o auditoria, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura
de Comptes o a altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris.
j) Encarregar i/o realitzar les comprovacions pertinents per garantir la subvencionabilitat de la
despesa presentada en les justificacions del  PECT abans de la  seva tramitació  davant  els
òrgans de gestió, seguiment i control.
k)  Respectar  i  vigilar  que  totes  les  entitats  beneficiàries  del  PECT respecten  la  normativa
comunitària, de l’Estat membre i catalana aplicable a les operacions que componen el PECT.
l) Sotmetre’s a les mateixes obligacions i responsabilitats que la resta d’entitats beneficiàries
del PECT en referència a l’execució de tasques i operacions del PECT.

Quarta. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS SÒCIES
1. Totes les entitats sòcies signants es comprometen a :
a) Respectar la pista d’auditoria suficient i mantenir una comptabilitat separada de les despeses
elegibles efectivament pagades aplicables al PECT.
b) Informar de manera lleial i diligent a l’entitat representant de canvis o modificacions a les
circumstàncies o mitjans per a l’execució de les operacions i tasques assignades.



c)  Complir  amb la  normativa legal  comunitària,  estatal  i  catalana aplicable  a  les  tasques i
operacions que executa.
d) Aplicar els procediments i mitjans de contractació pública amb independència de la seva
naturalesa jurídica.

e)  Assumir  les  obligacions  i  responsabilitats  derivades  del  compliment  dels  objectius  del
conveni..
f)  Participar  dels  acords  respecte  del  PECT  segons  els  procediments  de  participació  i
coordinació que s’aprovin en el partenariat.
g)  Informar periòdicament de les dades físiques i  financeres requerides per  al  seguiment i
gestió  del  PECT,  tant  per  part  de  l’entitat  representant  com de  les  estructures  de  gestió,
seguiment, control o avaluació.
h) Assegurar l’aplicació de l’estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació.
i) Aplicar els principis transversals d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, de protecció
del medi ambient i de lliure competència i no-discriminació en els processos de contractació.
j) Facilitar les tasques que s’han de realitzar pel compliment dels objectius.
k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de les operacions
en referència a la conservació de documentació original.
l)  Col·laborar  activament  en el  desenvolupament  de les tasques de coordinació  de l’entitat
representant.
m) Donar resposta a tots els requeriments i sol·licituds d’informació vehiculades a través de
l’entitat  representant,  tant  a  través  de  sistemes  d’informació  com  de  proporcionar  la
documentació.
n) Acceptar formalment i per escrit les modificacions, canvis o resolucions aplicables al PECT
emanades de la Direcció General d’Administració Local i/o les estructures de gestió, seguiment
i control.
o) Subministrar les declaracions de despesa en el format i terminis pertinents per complir amb
les obligacions de presentació periòdica per part de l’entitat representant.

Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S’HA D’EXECUTAR

Els imports que  consten en  aquest conveni  es corresponen amb les dades aprovades pel
PECT “Girona, patrimoni actiu” d’acord amb la Resolució de 12 d’abril de 2021, per la qual es
resol el procediment per a la selecció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial
(PECT) emmarcats en la RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les operacions i tasques que realitzarà el Consell Comarcal  estan identificades per tipologia
de  despesa.   Les  entitats  membres  del  PECT dels  municipis  de  la  garriga  d’Empordà  es
comprometen a respectar aquesta distribució i  no introduir-ne modificacions si  no han estat
informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió. 

El  pressupost  de la  despesa total  elegible  és de 225.501,16€ IVA exclòs  i  ha rebut   una
subvenció de import del 50% de la Generalitat de Catalunya IVA exclòs,  i rebrà el 25% de la
Diputació de Girona IVA exclòs,  la part del finançament  restant l’assumiran  els Ajuntaments.

La  subvenció  la  rebrà  directament  l’entitat  beneficiària  encarregada  d’executar  la  despesa
elegible corresponent al pressupost de l’operació. Que se detalla com segueix:  

Subvenció Generalitat de Catalunya 112.750,58€ 
Subvenció de la Diputació de Girona   56.375,29€ 
Subvencions dels Ajuntaments   86.930,53€



Habitants Total 2021 2022

Avinyonet 1604 34.772,21 € 17.386,10 € 17.386,11 €

Biure 238 5.159,47 € 2.579,74 € 2.579,73 €

Llers 1239 26.859,58 € 13.429,79 € 13.429,79 €

Vilanant 399 8.649,70 € 4.324,85 € 4.324,85 €

Pont de Molins 530 11.489,57 € 5.744,79 € 5.744,78 €

4010 86.930,53 € 43.465,27 € 43.465,26 €

Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present Conveni en l'exercici en curs

es carregaran a la partida pressupostària:

 

942/46500 l’Ajuntament Avinyonet

336-46500 l’Ajuntament Biure

3360.465.00 l’Ajuntament Llers

942 46502 l’Ajuntament Pont de Molins

942/46502 l’Ajuntament Vilanant

Sisena.  CIRCUIT  DE  GESTIÓ,  ADMINISTRACIÓ,  JUSTIFICACIÓ  I  CONTROL  DE  LA
DESPESA

Les entitats membres del PECT dels municipis de la Garriga d’Empordà aproven un mecanisme
de coordinació  i  gestió  que  s’adjunta  com a  Annex 1 al  conveni  i  pel  qual  es  regiran  en
l’execució del PECT. Aquest mecanisme respecta la proporcionalitat, eficàcia i eficiència en la
gestió  i  coordinació  de  les  operacions  del  PECT.  La  Diputació  de  Girona  actuarà  com a
referència d’arbitratge davant contenciosos en el partenariat, fins a la intervenció de la Direcció
General d’Administració Local o de les autoritats pertinents.

La Diputació de Girona s’encarregarà de coordinar la realització de les validacions de despesa
de manera prèvia a la remesa de la certificació de despesa.

Les transferències pel valor de la subvenció aplicable a la despesa considerada elegible es
realitzaran directament  des de els  Ajuntaments de la  Garriga d’Empordà signants d’aquest
conveni  al  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  previ  requeriment  anual  per  part  de  l’Ens
comarcal . Les entitats es comprometen a registrar aquesta informació dins el seu sistema de
comptabilitat separada.

En el cas de visites de control in situ, les entitats posaran a disposició dels representants dels
organismes de control la documentació, instal·lacions i sistemes d’informació necessaris per
realitzar les tasques de control, col·laborant activament en el procés.

Setena. MODIFICACIONS, REINTEGRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONVENI

Les modificacions del PECT aprovades pel partenariat i, si escau, per les estructures de gestió
s’incorporaran com addendes a aquest conveni.

Les entitats sòcies  de l’operació 4 del  PECT Valorització del patrimoni cultural de la pera seca
a la  Garriga d’Empordà assumeixen la  responsabilitat  derivada de les irregularitats  que es
detectin en la despesa executada i declarada per part seva.

Les entitats sòcies  de l’operació 4  del PECT Valorització del patrimoni cultural de la pera seca
a la Garriga d’Empordà es comprometen a reintegrar la totalitat del finançament declarat com
indegudament rebut per part de les estructures de control o per actuació degudament articulada



de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d’altres
òrgans competents nacionals i comunitaris.

L’incompliment no justificat i acordat de les actuacions i operacions, per part d’almenys una de
les entitats beneficiàries, de les clàusules d’aquest conveni o la modificació no comunicada i
autoritzada  del  pla  de  treball  (terminis,  pressupostos,  tipologia  de  despesa,  tasques  i/o
activitats, etc.) o el consum irregular dels fons suposarà la rescissió del conveni pel que fa a
l’entitat o entitats beneficiàries afectades i el reintegrament dels fons que hagin rebut fins a la
data

Vuitena. VIGÈNCIA

El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data màxima prevista de finalització
31/12/2023.

A aquest conveni s’aplica el compromís i obligació de no-dissolució de l’agrupació sorgida del
conveni fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l’article 100.4
del  Text  refós  de  la  llei  de  finances  públiques  de  Catalunya,  aprovat  pel  Decret  legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, l’article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i la normativa europea per als fons, en concret el Reglament (CE) 2988/95, de
protecció dels interessos financers de les comunitats europees.

Novena. RESOLUCIÓ DE LITIGIS

La legislació aplicable per a la resolució de litigis és la de Catalunya, per la via de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Desena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES

Les entitats membres del PECT “Girona, patrimoni actiu” es comprometen a respectar i aplicar
tota  la  normativa  i  legislació  de la  Unió  Europea,  l’Estat  membre  i  Catalunya  aplicables  a
l’execució, seguiment, control i avaluació de les operacions del projecte.

Les entitats beneficiàries estan sotmeses a totes les obligacions que estableixen les bases
reguladores, la normativa en matèria de subvencions i la normativa comunitària.

Annex 1

Valorització del patrimoni cultural de pedra seca a la Garriga d’Empordà.

La implementació  del  PECT requereix  delimitar  amb concreció  les tasques de coordinació,
gestió i seguiment (avaluació) necessàries per obtenir els impactes desitjats. Per tant, requereix
d’una governança multinivell, que garanteixi:
- La interlocució amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
- El lideratge, coordinació, gestió i seguiment global de les operacions del PECT. 

 -   Les operacions i actuacions del PECT Valorització del patrimoni cultural de la pera
seca a la Garriga d’Empordà que es portin a terme són les que consten  en  el pla de
treball, pressupost i calendari previstos establerts en la memòria conjunta del PECT
«Girona, Patrimoni  actiu»

- Perquè tots els Ajuntaments dels municipis de la Garriga d’Empordà tinguin coneixement del
desenvolupament  del  PECT s’establiran  reunions  de  treball  periòdiques  de  seguiment  de
l’execució  del  projecte  de   Valorització  del  patrimoni  cultural  de pedra  seca  a  la  Garriga
d’Empordà amb els municipis de la Garriga d’Empordà

Model de gestió un cop finalitzat el PECT
Més enllà de garantir el desplegament i l’execució dels les Operacions del PECT, el concepte té
per objectiu la creació d’una estructura de gestió  ad hoc  que garanteixi  la continuïtat de la
dinàmica col·laborativa entre els agents del territori a impulsar a través del PECT.



El  moment  de  crear  aquesta  estructura  serà  un  cop  finalitzat  el  PECT  i  executades  les
operacions i actuacions previstes, i es farà de comú acord entre les Entitats Sòcies que hagin
participat en el seu desenvolupament, i  especialment a partir  de les complicitats i  sinergies
creades amb les Entitats Participants.
Aquesta  estructura  de  gestió  vetllarà  per  mantenir  la  dinàmica  de  funcionament  de  la
concertació territorial,  la incubació de nous projectes i  la recerca de recursos per a la seva
execució, garantint així l’explotació dels impactes del PECT i la generació de nous projectes
d’especialització productiva intel·ligent.

Annex 2

I,  com  a  prova  de  conformitat,  les  parts  signen,  electrònicament,  aquest  conveni  de
col·laboració.

(Signatures)
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