
 
 

 

1 

 
 

EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 947 

 
 
 

CARÀCTER:  Extraordinària 
DATA:  26 de setembre de 2017 
HORA:  10:05 
LLOC:  Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
EXPEDIENT: 2017/7707 
 

  
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Han excusat la seva absència: 
 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Diputat 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència:  
 
Sra. Marta Felip i Torres Diputada 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Juan José Serrán Baez Cap de Gabinet de Presidència 
 
 
ORDRE DEL DIA 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
1. JG947/000008/2017-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 

Europeus; Servei programes europeus (029): Proposta acceptar la subvenció del 
PECT "Girona, ecosistema innovador. op. Co-creix i aprovar el conveni per 
l'execució del PECT (exp. 2016/7190) 

2. JG947/000009/2017-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 
Europeus; Servei programes europeus (029): Proposta acceptar subvenció del 
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PECT Girona, regió saludable .Op. coordinació i aprovar el conveni per a 
l'execució del PECT (exp. 2016/5813) 

3. JG947/000008/2017-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 
Europeus; Servei programes europeus (029): Proposta acceptar la subvenció del 
PECT "Girona, regió sensible a l'aigua op. coordinació i aprovar el conveni per 
l'execució del PECT (exp. 2016/7022) 

4. JG947/000007/2017-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 
Europeus; Servei programes europeus (029): Proposta acceptar la subvenció del 
PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial. Op. 
coordinació 001-P-000482 i aprovar el conveni per a l'execució del PECT (exp. 
2016/6066) 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS  ÀREES 
 

1. JG947/000008/2017-PDDSPE; Proposta Diputat Deleg at Servei Programes 
Europeus ; Servei programes europeus (029): Proposta acceptar  la 
subvenció del PECT "Girona, ecosistema innovador. o p. Co-creix i aprovar 
el conveni per l'execució del PECT (exp. 2016/7190)  

 
Vista l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, 
i s'obre la convocatòria per part del Departament de Governació Administracions 
Públiques i Habitatge. 
 
Tenint en compte que la Diputació de Girona, el dia 19 d’abril de 2016, va aprovar 
(publicades al BOP núm. 89, de 10 de maig de 2016) les bases específiques 
reguladores del procés de selecció i de cofinançament de projectes dels ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a 
presentar a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als projectes d’especialització 
i competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PECT). 
 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 21 de juliol de 2016, en que 
s’acordava presentar a l’esmentada convocatòria del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge, 5 sol·licituds per a 5 PECT en els àmbits 
següents: 
1. Innovació. “Girona, ecosistema innovador”. (001-P-000022). 
2. Turisme. “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa”.  
   (001-P-000042). 
3. Aigua. “Girona, regió sensible a l'aigua”. 
   (001-P-000082). 
4. Salut. “Girona, regió saludable” (001-P-000323). 
5. Cultura. “Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial”. (001-P-

000482). 
 
Vistes les propostes de resolució provisional emeses pel Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de data 5 de 
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setembre de 2017, en que s’aproven les operacions de la Diputació de Girona incloses 
en els PECT detallats a continuació amb el corresponent cofinançament FEDER: 
 

PECT Despesa 
elegible 

Cofinança-
ment 

FEDER 
(50%) 

Despeses no 
acceptades Motiu 

001-P-000022. 
Girona, 
ecosistema 
innovador. Op: 
Co-creix 

375.600,28 187.800,14 160.470,40 

Les dades de la memòria no 
coincideixen amb el detall de 
les accions concretes 
aportades en fase de 
requeriments. 

001-P-000082. 
Girona, regió 
sensible a 
l'aigua. Op: 
coordinació. 

238.050,00 119.025,00 37.950,00 

S’han de reduir les despeses 
de la operació de coordinació 
ja que suposa un import 
superior al 10% de PECT con 
s’estableix en les bases, en 
concret es tracta del 10,62%. 
Per aquest motiu es redueix la 
despesa de personal 
d’aquesta operació en 
33.000,00€ i despeses 
indirectes associades 
4.950,00€. 

001-P-000323. 
Girona, regió 
saludable. Op: 
coordinació. 

280.703,72 140.351,86 79.900,00 

S’han de reduir les despeses 
de l'operació de coordinació ja 
que suposa un import superior 
al 10% de PECT con 
s’estableix en les bases, en 
concret es tracta del 12,49% 

001-P-000482. 
Indústries 
culturals i 
creatives de 
Girona i el seu 
entorn territorial. 
Op: coordinació. 

119.024,37 59.512,19 0,00 --- 

 
Vist que es denega el PECT “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa”. (001-P-000042) per no assolir la puntuació requerida segons la 
base 12.4 de les Bases Reguladores de l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril: mínim 50 
punts, atorgats 46,2. 
 
Tenint en compte que d’acord amb la base 14.4 de l’Ordre GAH/95/2016 les entitats 
proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar, mitjançant 
l'entitat representant, el document d'acceptació de la subvenció, el conveni de 
participació, la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i, en tot cas, la documentació que, si 
s'escau, els sigui requerida dins del termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà 
de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. 
 
D'acord amb les atribucions que tinc delegades com a diputada de Programes 
Europeus, amb la qual cosa és la Junta de Govern que per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Acceptar la subvenció per a l’ operació inclosa al PECT “Girona, ecosistema 
innovador”. (001-P-000022); amb el detall de l’ operacions següent: 
 

PECT Despesa elegible Cofinançament FEDER 
(50%) 

001-P-000022. Girona, ecosistema 
innovador. Op: Co-creix 375.600,28 187.800,14 

 
SEGON. Aprovar el conveni de col·laboració  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE LES O PERACIONS DEL 
PECT Girona, ecosistema innovador.  
Girona, 27 de setembre de 2017 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
La Diputació de Girona, NIF P1700000A, representada per Pere Vila i Fulcarà, en 
qualitat de president, com a beneficiària i anomenada entitat representant del PECT 
Girona, ecosistema innovador. 
El Consell Comarcal de la Selva, NIF P6700002F, representat per Salvador Balliu i 
Torroella, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Girona, 
ecosistema innovador. 
La Universitat de Girona, NIF Q6750002E, representada per Sergi Bonet i Marull, en 
qualitat de rector, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Girona, ecosistema 
innovador. 
L’Ajuntament de Figueres, NIF P1707200J, representat per Marta Felip i Torres, en 
qualitat d’alcaldessa, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Girona, ecosistema 
innovador. 
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. 
IV. Que la convocatòria (ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril) de la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat 
territorial (PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020 estableix les bases per a la selecció dels projectes. 
V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT) Girona, ecosistema innovador a la convocatòria de data 
4 de maig de 2016 i l'esmentat PECT ha estat seleccionat segons resolució 5 de 
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setembre de 2017 de la Consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge 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, ecosistema 
innovador, aprovat segons la Resolució de 5 de setembre de 2017 dins el Programa 
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 
El PECT Girona, ecosistema innovador ha obtingut una subvenció del FEDER de 
989.144,10 € sobre un pressupost de despesa total elegible de 1.978.288,19 € que 
s'executarà segons el model de governança, els pressupostos, el pla de treball i les 
fitxes descriptives de les operacions incloses com annexos a aquest conveni, del que 
formen part íntegra. 
Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió del 
Programa operatiu i la Direcció General d'Administració Local constituirà part d'aquest 
conveni com addenda. 
Segona. ENTITAT REPRESENTANT 
Les entitats membres del PECT Girona, ecosistema innovador designen l'entitat 
Diputació de Girona entitat representant, la qual assumeix aquesta responsabilitat 
davant la resta d'entitats membres del PECT, la Direcció General d'Administració Local 
i les autoritats de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L'ENTITAT REPRESENTANT 
1. L'entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT: 
a) La interlocució davant la Direcció General d'Administració Local i l'estructura de 
seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les 
comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de 
l'execució de les operacions del PECT i del cofinançament del FEDER aplicat. 
b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l'operació 
corresponent del programa de treball del projecte, segons s'ha aprovat i s'adjunta com 
annex 2. 
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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
2. Les seves obligacions i responsabilitats s'estenen a: 
a) Transmetre a la Direcció General d'Administració Local i a les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 tota la informació requerida per a la gestió i 
seguiment de les operacions del Programa operatiu. 
b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la 
Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, control i 
avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, 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 els resultats, les comunicacions i les 
decisions de la Direcció General d'Administració Local i de les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 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. 
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d) Informar a la Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió del 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de totes les modificacions o canvis en el PECT 
que no requereixen d'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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 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 i als annexos d'aquest conveni. 
g) Sol·licitar formalment el reemborsament a través del cofinançament del FEDER de 
la despesa elegible realitzada i justificada en els terminis i formats previstos pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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 del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
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 la realització de les operacions 
i actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT aprovada i, en 
concret: 
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 de la subvencionabilitat de la 
despesa i l'aplicació del FEDER. 
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 del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020. 
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h) Assegurar l'aplicació de l'estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació 
sobre la presència del finançament del FEDER que preveu el PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
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 la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la 
subvencionabilitat de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a 
requeriment de la Direcció General d'Administració Local, les estructures i òrgans de 
gestió, seguiment i control del Programa operatiu, així com de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans 
competents nacionals i comunitaris. 
k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de les 
operacions cofinançades amb el FEDER 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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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 
dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S'HA D'EXECUTAR 
Les operacions, pla de treball, pressupost i model de governança s'adjunten com 
annexos d'aquest conveni i es corresponen amb les dades aprovades pel PECT 
Girona, ecosistema innovador d'acord amb la Resolució de 5 de setembre de 2017. 
Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat 
beneficiària encarregada de desenvolupar-les. Les entitats membres del PECT es 
comprometen a respectar aquesta distribució i no introduir-ne modificacions si no han 
estat informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020. Serà suficient la comunicació prèvia a la persona titular de la 
Direcció General d'Administració Local en el supòsit següent: 
a) modificacions que no afectin més d'un 20% del pressupost entre actuacions dins 
d'una mateixa operació. No obstant això, l'òrgan competent pot prohibir la modificació 
en el termini de tres mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits previstos 
en les bases reguladores. 
El pressupost de la despesa total elegible és de 1.978.288,19 € i rebrà una subvenció 
del FEDER de 989.144,10 €. La subvenció FEDER la rebrà directament l'entitat 
beneficiària encarregada d'executar la despesa elegible corresponent al pressupost de 
l'operació. 
Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA 
DESPESA 
Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que 
s'adjunta com a annex 2 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. L'entitat representant actuarà com a 
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referència d'arbitratge davant contenciosos en el partenariat, fins a la intervenció de la 
Direcció General d'Administració Local o de les autoritats pertinents del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l'entitat representant les 
declaracions de despesa degudament signades en el format i terminis necessaris per 
donar compliment a les obligacions de certificació de despesa del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
Les declaracions aniran acompanyades d'un informe d'execució físic, administratiu i 
financer de les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses executades, 
amb els justificants que permetin comprovar que es tracta de despesa efectivament 
pagada. 
Els formats i dades incloses en l'informe seran les necessàries per complir amb les 
obligacions d'informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes 
d'informació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
L'entitat representant s'encarregarà de coordinar la realització de les validacions de 
despesa en el nivell de projecte que el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix 
per a les operacions cofinançades amb el FEDER de manera prèvia a la remesa de la 
certificació de despesa. 
L'entitat representant utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats sòcies, i 
les seves pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en els mitjans 
previstos per a la certificació de despesa del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Les transferències del FEDER pel valor de la subvenció aplicable a la despesa 
considerada elegible es realitzaran directament des de l'autoritat de certificació a 
l'entitat beneficiària. Les entitats es comprometen a registrar aquesta informació dins el 
seu sistema de comptabilitat separada i comunicar-ne el cobrament efectiu a l'entitat 
representant. 
Els requeriments de documentació vehiculats a través de l'entitat representant seran 
satisfets en el termini de temps més breu possible, en els formats i models que siguin 
exigibles per satisfer les necessitats de seguiment o control que els originen. La 
documentació es remetrà a l'entitat representant. 
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 s'escau, per les estructures 
de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s'incorporaran com addendes a 
aquest conveni. 
Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada de les 
irregularitats que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva. 
Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del 
finançament del FEDER declarat com indegudament rebut per part de les estructures 
de control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 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 
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rescissió del conveni pel que fa a l'entitat o entitats beneficiàries afectades i el 
reintegrament dels fons FEDER que hagin rebut fins a la data. 
Vuitena. VIGÈNCIA 
El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d'inici 1 de gener de 
2017 i data prevista de finalització 31 de desembre de 2020. 
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. PUBLICACIÓ 
Publicar el present conveni al BOP de Girona i al Portal de Transparència per tal de 
donar compliment al que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010,de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat 
per la Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millora de la regulació 
normativa, i a l’article 10.1.a de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
i bon govern. 
Onzena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES 
Les entitats membres del PECT Girona, ecosistema innovador 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, i específicament: 
El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual s'estableixen 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 pel qual s'estableixen 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. 
El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre 
disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
El Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que 
complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen 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 pel qual s'estableixen 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. 
El Reglament d'execució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel 
qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de 
transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació 
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sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures 
d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i 
emmagatzematge de dades. 
El Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual 
es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb 
disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu 
de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons 
europeu marítim i de la pesca. 
El Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel 
qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament (UE) 
1303/2013 del Parlament i del Consell. 
El Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (Marc R+D+i) 
de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014). 
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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 el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. 
Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que, en l'exercici de 
les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu, així 
com tota regulació dictada per la Comissió Europea, el Consell Europeu i el Parlament 
Europeu aplicables als pressupostos i fons estructurals i d'inversió (EIE) de la Unió 
Europea. També és aplicable tota la normativa comunitària, estatal i autonòmica en 
relació amb comunicacions electròniques, capacitat probatòria documental i normativa 
tributària i comptable d'aplicació. 
Altra normativa de desplegament. 
Annex 1. 
Declaració responsable 
Les entitats beneficiàries del PECT declaren que no han rebut cap altre finançament 
procedent del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a l'execució de les operacions i 
tasques descrites en el PECT Girona, ecosistema innovador. 
Que els fons públics i privats consignats per a l'execució del PECT apareixen tots en el 
pla de finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la 
Resolució de 5 de setembre de 2017. 
Que la intensitat de la subvenció del FEDER per a les operacions i tasques del PECT 
en cap cas supera els límits establerts a la convocatòria, factura a factura. 
Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, l'Estat 
membre i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel PECT, i en 
especial en els procediments de contractació, del tractament d'ingressos i de la 
normativa de competència i ajuts d'Estat. 
Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són 
correctes i fidedignes. 



 
 

 

11 

Que respectaran les obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió, 
comunicació i publicitat de la intervenció del FEDER en el PECT que preveu el PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Annex 2. Governança. 
La gestió del PECT es durà a terme d’acord amb la clàusula sisena “Circuit de gestió, 
administració, justificació i control de la despesa” d’aquest conveni. 
Amb més detall, s’estableix un model de governança del PECT estructurat en els 
òrgans següents: 

�Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya: funció a 
desenvolupar per la Diputació de Girona en tant que entitat representant del 
PECT. 

�Consell Rector: òrgan de coordinació i seguiment de les operacions format per 
l’entitat representant i les entitats sòcies del PECT. 

�Assemblea General: òrgan de caràcter informatiu i deliberatiu format per tots els 
membres del PECT, les entitats sòcies i les entitats participants o altres entitats 
del territori relacionades amb el PECT. 

�Òrgans de gestió: 
oGestió tècnica 
oGestió Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació es defineixen les funcions i la periodicitat de les reunions de cadascun 
dels òrgans: 
1.Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya. 

• Entitat: Diputació de Girona. 
• Representants: 1 representant institucional, la diputada de Programes Europeus, 

Sra. Maria Àngels Planas, i 1 representant tècnic, el cap de Servei de Programes 
Europeus. 

• Funcions: Coordinació general del PECT i representació i interlocució davant de 
la Generalitat de Catalunya. 

2. Consell Rector 
• Entitats membres: Diputació de Girona i entitats amb operacions aprovades en el 

marc del PECT. 
• Representants: 1 representant institucional nomenat per cadascuna de les 

entitats sòcies. 
• Funcions: Seguiment executiu del PECT, validació de l’evolució de les 

operacions a partir dels informes elaborats per les Unitats de Gestió i 
l’acompliment del quadre de comandament. 
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• Periodicitat: Reunions semestrals. 
3.Assemblea General 

• Entitats membres: Diputació de Girona, entitats sòcies del PECT, entitats 
participants del PECT i altres entitats del territori relacionades amb el PECT. 

• Representants: 1 representant institucional nomenat per cadascuna de les 
entitats membres. 

• Funcions: Seguiment i informació general del PECT. 
• Periodicitat: Reunions anuals. 

4.Òrgans de Gestió: 
a. Unitat de gestió Administrativa 
• Entitats membres: Diputació de Girona. 
• Representants: 1 Administratiu/va. 
• Funcions: Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en 

qüestions administratives i preparació de la documentació administrativa de 
justificació del PECT a presentar a la Generalitat de Catalunya d’acord amb la 
informació que hauran tramès les entitats amb operacions aprovades. Preparació 
de la part administrativa de l’informe d’evolució del PECT a validar per part del 
Consell Rector. 

• Periodicitat: Treball permanent en el PECT i sessions de treball trimestrals. 
b. Unitat de gestió Tècnica 
• Entitats membres: Diputació de Girona i Universitat de Girona. 
• Representants: 1 Tècnic de Coordinació (DDGI) i 1 Tècnic de Campus Sectorial 

UdG (UdG) 
• Funcions: Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en la 

vessant tècnica de les operacions i preparació de la documentació tècnica de 
justificació del PECT a la Generalitat de Catalunya (si s’escau) d’acord amb la 
informació que hauran tramès les entitats amb operacions aprovades. 
Preparació de la part tècnica de l’informe d’evolució del PECT a validar per part 
del Consell Rector (indicadors de seguiment, etc.). 

• Periodicitat: treball permanent i sessions de treball trimestrals. 

MECANISMES DE COORDINACIÓ, GESTIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PECT 
Principis de coordinació del projecte: 

• La coordinació general del PECT assegurarà la preparació i execució de les 
diverses operacions, actuacions i tasques a desenvolupar al llarg del projecte; 

• S’establirà un sistema de presa de decisions compartides entre els participants 
del PECT; 

• Es delimitarà i s’assignarà les tasques a desenvolupar per part de cadascun 
dels participants del PECT d’acord amb el Pla de Treball i el calendari previst; 

• S’establirà un sistema d’intercanvi d’informació i lliurament de resultats periòdic 
per garantir el compromís constant de tots els participants i l’avenç del projecte 
en temps i forma; 

• Es garantirà la qualitat de cada etapa del procés atenint-se als criteris inherents 
amb els objectius establerts del projecte 

Responsables de coordinació i gestió del PECT: 
• El cap de Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona –que podrà 

delegar en el representant tècnic de la Diputació de Girona- serà la persona 
responsable de coordinar el PECT i tindrà les següents responsabilitats i 
funcions: 
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- Convocar les reunions de coordinació del PECT i preparar l’ordre del dia; 
- Dirigir i controlar la comunicació entre els participants del PECT; 
- Establir el sistema de coordinació i control del PECT que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió; 
- Formalitzar el seguiment del PECT mitjançant informes sobre resultats, costos, 

problemes i decisions; 
- Informar sobre l’avanç del PECT mitjançant l’emissió d’informes, presentacions, 

etc. 
• Responsable d’operació: 

Cada entitat nomenarà un responsable per a cadascuna de les seves operacions 
aprovades en l’àmbit del PECT que tindrà les següents funcions: 
- Establir el sistema de coordinació i control de l’operació que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 
- Formalitzar el seguiment de l’operació mitjançant informes sobre resultats, 

costos, problemes i decisions. 
- Informar sobre l’avanç de l’operació mitjançant l’emissió d’informes, 

presentacions, etc. 
Sistema de seguiment i control del projecte: 

• Es mantindran reunions periòdiques de seguiment, presa de decisions i 
coordinació del projecte. 

• En les reunions de seguiment, el coordinador general del PECT presentarà 
l’estat general del PECT i els representants de cada entitat sòcia (o els 
responsables d’operacions, si s’escau) presentaran l’estat de cadascuna de 
les operacions de les que son responsables. 

• S’establirà un sistema de seguiment del projecte en base al Pla de Treball i 
calendari previst, que permetrà determinar el grau d’avenç de les accions i les 
tasques previstes. 

• S’establirà un sistema d’indicadors de seguiment (quadre de comandament). 
Model de gestió un cop finalitzat el PECT 
Un cop finalitzat el PECT, i de comú acord entre les entitats sòcies que hagin participat 
en el desenvolupament del PECT, es crearà una estructura ad-hoc de gestió que 
vetllarà per mantenir la dinàmica de funcionament i garantirà l’explotació i difusió dels 
resultats assolits a través del desenvolupament del PECT. 
 
Annex 3. Operacions.  
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Annex 4. Pla de treball 

Any

Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV

Girona Co-Creix

Cooperativa 2.0 i innocubadora vertical per al foment de la 

competitivitat empresarial a l'Alt Empordà

Transferència de la metodologia Test-US als centres/ vivers 

d'empresa de les Comarques de Girona
Estructuració i dinamització dels ecosistemes innovadors 

estratègics de la demarcació

9.Coordinació del PECT

2018 2019 2020

 
 Annex 5. Pressupost. 

TOTAL DESPESES 

ELEGIBLES

Import % Import % Import % Import % Import % Import %

Girona Co-Creix 0,00 0,00% 375.600,28 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 375.600,28

Cooperativa 2.0 i innocubadora vertical per al foment de la 

competitivitat empresarial a l'Alt Empordà 0,00 0,00% 137.000,00 39,97% 45.344,23 13,23% 160.407,70 46,80% 0,00% 0,00 0,00% 342.751,93

Transferència de la metodologia Test-US als centres/ vivers d'empresa 

de les Comarques de Girona 136.077,00 0,00% 112.500,00 41,82% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.410,50 7,59% 268.987,50

Estructuració i dinamització dels ecosistemes innovadors estratègics de 

la demarcació 697.441,01 0,00% 129.389,05 0,00% 59.502,27 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 104.616,15 10,56% 990.948,48

9.Coordinació del PECT 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

833.518,01 42,13% 754.489,33 38,14% 104.846,50 5,30% 160.407,70 8,11% 0,00 0 125.026,65 6,32% 1.978.288,19

1. Personal
2. Col·laboracions 

externes

3. Inversió en 

equipament i 

instrumental

4. Inversió en 

infraestructures

5. Viatges i 

allotjament 

internacionals

6. Despeses indirectes

 
 
Aquest conveni se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalat al principi 
 
TERCER. Facultar al president per la signatura del document d’acceptació de la 
subvenció i del conveni de participació relacionats en el punts primer i segon i la resta 
de documentació necessària per al desplegament d’aquest acord. 
 
QUART. Facultar al president per incorporar aquelles modificacions de caràcter no 
substancial que siguin requerides per l’execució del conveni. 
 
2. JG947/000009/2017-PDDSPE; Proposta Diputat Deleg at Servei Programes 

Europeus ; Servei programes europeus (029): Proposta acceptar  subvenció 
del PECT Girona, regió saludable .Op. coordinació i  aprovar el conveni per 
a l'execució del PECT  (exp. 2016/5813) 

 
Vista l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, 
i s'obre la convocatòria per part del Departament de Governació Administracions 
Públiques i Habitatge. 
 
Tenint en compte que la Diputació de Girona, el dia 19 d’abril de 2016, va aprovar 
(publicades al BOP núm. 89, de 10 de maig de 2016) les bases específiques 
reguladores del procés de selecció i de cofinançament de projectes dels ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a 
presentar a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als projectes d’especialització 
i competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PECT). 
 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 21 de juliol de 2016, en que 
s’acordava presentar a l’esmentada convocatòria del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge, 5 sol·licituds per a 5 PECT en els àmbits 
següents: 
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1. Innovació. “Girona, ecosistema innovador”. (001-P-000022). 
2. Turisme. “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa”.  
   (001-P-000042). 
3. Aigua. “Girona, regió sensible a l'aigua”. 
   (001-P-000082). 
4. Salut. “Girona, regió saludable” (001-P-000323). 
5. Cultura. “Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial”. (001-P-

000482). 
 

Vistes les propostes de resolució provisional emeses pel Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de data 5 de 
setembre de 2017, en que s’aproven les operacions de la Diputació de Girona incloses 
en els PECT detallats a continuació amb el corresponent cofinançament FEDER: 
 

PECT Despesa 
elegible 

Cofinança-
ment 
FEDER 
(50%) 

Despeses 
no 
acceptades 

Motiu 

001-P-000022. 
Girona, 
ecosistema 
innovador. Op: 
Co-creix 

375.600,28 187.800,14 160.470,40 

Les dades de la 
memòria no 
coincideixen amb el 
detall de les accions 
concretes aportades 
en fase de 
requeriments. 

001-P-000082. 
Girona, regió 
sensible a 
l'aigua. Op: 
coordinació. 

238.050,00 119.025,00 37.950,00 

S’han de reduir les 
despeses de la 
operació de 
coordinació ja que 
suposa un import 
superior al 10% de 
PECT con 
s’estableix en les 
bases, en concret es 
tracta del 10,62%. 
Per aquest motiu es 
redueix la despesa 
de personal 
d’aquesta operació 
en 33.000,00€ i 
despeses indirectes 
associades 
4.950,00€. 

001-P-000323. 
Girona, regió 
saludable. Op: 
coordinació. 

280.703,72 140.351,86 79.900,00 

S’han de reduir les 
despeses de 
l'operació de 
coordinació ja que 
suposa un import 
superior al 10% de 
PECT con 
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s’estableix en les 
bases, en concret es 
tracta del 12,49% 

001-P-000482. 
Indústries 
culturals i 
creatives de 
Girona i el seu 
entorn 
territorial. Op: 
coordinació. 

119.024,37 59.512,19 0,00 --- 

 
Vist que es denega el PECT “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa”. (001-P-000042) per no assolir la puntuació requerida segons la 
base 12.4 de les Bases Reguladores de l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril: mínim 50 
punts, atorgats 46,2. 
 
Tenint en compte que d’acord amb la base 14.4 de l’Ordre GAH/95/2016 les entitats 
proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar, mitjançant 
l'entitat representant, el document d'acceptació de la subvenció, el conveni de 
participació, la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i, en tot cas, la documentació que, si 
s'escau, els sigui requerida dins del termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà 
de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. 
 
D'acord amb les atribucions que tinc delegades com a diputada de Programes 
Europeus, amb la qual cosa és la Junta de Govern que per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar la subvenció per a l’ operació inclosa al PECT “Girona, regió 
saludable” Op: coordinació. (001-P-000323); amb el detall de les operacions següent: 
 

PECT Despesa elegible Cofinançament FEDER (50%) 

001-P-000323. Girona, regió saludable. 
Op: coordinació. 280.703,72 140.351,86 

 
SEGON. Aprovar el conveni de col·laboració  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PECT  Girona, regió 
saludable 
Girona, 27 de setembre de 2017 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
La Diputació de Girona, NIF P1700000A, representada per Pere Vila i Fulcarà, en 
qualitat de president, com a beneficiària i anomenada entitat representant del PECT 
Girona, regió saludable. 
L’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta, NIF G17432592, 
representat per Jordi Barretina i Ginesta, en qualitat de director, com a beneficiària i 
entitat sòcia del PECT Girona, regió saludable. 
La Fundació Salut Empordà, NIF G17029810, representada per Martí Masferrer i 
Mascort, en qualitat de director gerent, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT 
Girona, regió saludable. 
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L’Organisme de salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), NIF Q1700565C, 
Josep Maria Corominas i Barnadas, en qualitat de president, com a beneficiària i 
entitat sòcia del PECT Girona, regió saludable. 
L’Ajuntament de Figueres, NIF P1707200J, representat per Marta Felip i Torres, en 
qualitat d’alcaldessa, com a entitat participant no beneficiària del PECT Girona, regió 
saludable. 
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, NIF P6700008C, representant per Ferran 
Roquer i Padrosa, en qualitat de president, com a entitat participant no beneficiària del 
PECT Girona, regió saludable. 
L’Institut d'Assistència Sanitària (IAS), NIF Q6750003C, representat per Joaquim 
Casanovas i Lax, en qualitat de gerent, com a entitat participant no beneficiària del 
PECT Girona, regió saludable. 
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. 
IV. Que la convocatòria (ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril) de la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat 
territorial (PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020 estableix les bases per a la selecció dels projectes. 
V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT) Girona, regió saludable a la convocatòria de data 4 de 
maig de 2016 i l'esmentat PECT ha estat seleccionat segons resolució 5 de setembre 
de 2017 de la Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 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, regió saludable, 
aprovat segons la Resolució de 5 de setembre de 2017  dins el Programa operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
El PECT Girona, regió saludable ha obtingut una subvenció del FEDER de 
1.403.890,66 € sobre un pressupost de despesa total elegible de 2.807.781,32 € que 
s'executarà segons el model de governança, els pressupostos, el pla de treball i les 
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fitxes descriptives de les operacions incloses com annexos a aquest conveni, del que 
formen part íntegra. 
Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió del 
Programa operatiu i la Direcció General d'Administració Local constituirà part d'aquest 
conveni com addenda. 
Segona. ENTITAT REPRESENTANT 
Les entitats membres del PECT Girona, regió saludable designen l'entitat Diputació de 
Girona entitat representant, la qual assumeix aquesta responsabilitat davant la resta 
d'entitats membres del PECT, la Direcció General d'Administració Local i les autoritats 
de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L'ENTITAT REPRESENTANT 
1. L'entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT: 
a) La interlocució davant la Direcció General d'Administració Local i l'estructura de 
seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les 
comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de 
l'execució de les operacions del PECT i del cofinançament del FEDER aplicat. 
b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l'operació 
corresponent del programa de treball del projecte, segons s'ha aprovat i s'adjunta com 
annex 2. 
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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
2. Les seves obligacions i responsabilitats s'estenen a: 
a) Transmetre a la Direcció General d'Administració Local i a les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 tota la informació requerida per a la gestió i 
seguiment de les operacions del Programa operatiu. 
b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la 
Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, control i 
avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, 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 els resultats, les comunicacions i les 
decisions de la Direcció General d'Administració Local i de les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 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 Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió del 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de totes les modificacions o canvis en el PECT 
que no requereixen d'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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 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 i als annexos d'aquest conveni. 
g) Sol·licitar formalment el reemborsament a través del cofinançament del FEDER de 
la despesa elegible realitzada i justificada en els terminis i formats previstos pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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 del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
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 la realització de les operacions 
i actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT aprovada i, en 
concret: 
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 de la subvencionabilitat de la 
despesa i l'aplicació del FEDER. 
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 del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020. 
h) Assegurar l'aplicació de l'estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació 
sobre la presència del finançament del FEDER que preveu el PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
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 la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la 
subvencionabilitat de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a 
requeriment de la Direcció General d'Administració Local, les estructures i òrgans de 
gestió, seguiment i control del Programa operatiu, així com de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans 
competents nacionals i comunitaris. 
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k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de les 
operacions cofinançades amb el FEDER 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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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 
dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S'HA D'EXECUTAR 
Les operacions, pla de treball, pressupost i model de governança s'adjunten com 
annexos d'aquest conveni i es corresponen amb les dades aprovades pel PECT 
Girona, regió saludable d'acord amb la Resolució de 5 de setembre de 2017. 
Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat 
beneficiària encarregada de desenvolupar-les. Les entitats membres del PECT es 
comprometen a respectar aquesta distribució i no introduir-ne modificacions si no han 
estat informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020. Serà suficient la comunicació prèvia a la persona titular de la 
Direcció General d'Administració Local en el supòsit següent: 
a) modificacions que no afectin més d'un 20% del pressupost entre actuacions dins 
d'una mateixa operació. No obstant això, l'òrgan competent pot prohibir la modificació 
en el termini de tres mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits previstos 
en les bases reguladores. 
El pressupost de la despesa total elegible és de 2.807.781,32 € i rebrà una subvenció 
del FEDER de 1.403.890,66 €. La subvenció FEDER la rebrà directament l'entitat 
beneficiària encarregada d'executar la despesa elegible corresponent al pressupost de 
l'operació. 
Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA 
DESPESA 
Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que 
s'adjunta com a annex 2 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. L'entitat representant 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 del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l'entitat representant les 
declaracions de despesa degudament signades en el format i terminis necessaris per 
donar compliment a les obligacions de certificació de despesa del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
Les declaracions aniran acompanyades d'un informe d'execució físic, administratiu i 
financer de les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses executades, 
amb els justificants que permetin comprovar que es tracta de despesa efectivament 
pagada. 
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Els formats i dades incloses en l'informe seran les necessàries per complir amb les 
obligacions d'informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes 
d'informació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
L'entitat representant s'encarregarà de coordinar la realització de les validacions de 
despesa en el nivell de projecte que el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix 
per a les operacions cofinançades amb el FEDER de manera prèvia a la remesa de la 
certificació de despesa. 
L'entitat representant utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats sòcies, i 
les seves pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en els mitjans 
previstos per a la certificació de despesa del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Les transferències del FEDER pel valor de la subvenció aplicable a la despesa 
considerada elegible es realitzaran directament des de l'autoritat de certificació a 
l'entitat beneficiària. Les entitats es comprometen a registrar aquesta informació dins el 
seu sistema de comptabilitat separada i comunicar-ne el cobrament efectiu a l'entitat 
representant. 
Els requeriments de documentació vehiculats a través de l'entitat representant seran 
satisfets en el termini de temps més breu possible, en els formats i models que siguin 
exigibles per satisfer les necessitats de seguiment o control que els originen. La 
documentació es remetrà a l'entitat representant. 
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 s'escau, per les estructures 
de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s'incorporaran com addendes a 
aquest conveni. 
Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada de les 
irregularitats que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva. 
Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del 
finançament del FEDER declarat com indegudament rebut per part de les estructures 
de control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 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 FEDER que hagin rebut fins a la data. 
Vuitena. VIGÈNCIA 
El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d'inici 1 de gener de 
2017 i data prevista de finalització 31 de desembre de 2020. 
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. 
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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. PUBLICACIÓ 
Publicar el present conveni al BOP de Girona i al Portal de Transparència per tal de 
donar compliment al que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010,de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat 
per la Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millora de la regulació 
normativa, i a l’article 10.1.a de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
i bon govern. 
Onzena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES 
Les entitats membres del PECT Girona, regió saludable 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, i 
específicament: 
El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual s'estableixen 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 pel qual s'estableixen 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. 
El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre 
disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
El Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que 
complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen 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 pel qual s'estableixen 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. 
El Reglament d'execució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel 
qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de 
transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació 
sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures 
d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i 
emmagatzematge de dades. 
El Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual 
es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb 
disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu 
de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons 
europeu marítim i de la pesca. 
El Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel 
qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
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cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament (UE) 
1303/2013 del Parlament i del Consell. 
El Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (Marc R+D+i) 
de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014). 
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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 el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. 
Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que, en l'exercici de 
les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu, així 
com tota regulació dictada per la Comissió Europea, el Consell Europeu i el Parlament 
Europeu aplicables als pressupostos i fons estructurals i d'inversió (EIE) de la Unió 
Europea. També és aplicable tota la normativa comunitària, estatal i autonòmica en 
relació amb comunicacions electròniques, capacitat probatòria documental i normativa 
tributària i comptable d'aplicació. 
Altra normativa de desplegament. 
Annex 1. Declaració responsable. 
Les entitats beneficiàries del PECT declaren que no han rebut cap altre finançament 
procedent del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a l'execució de les operacions i 
tasques descrites en el PECT Girona, regió saludable. 
Que els fons públics i privats consignats per a l'execució del PECT apareixen tots en el 
pla de finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la 
Resolució de 5 de setembre de 2017. 
Que la intensitat de la subvenció del FEDER per a les operacions i tasques del PECT 
en cap cas supera els límits establerts a la convocatòria, factura a factura. 
Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, l'Estat 
membre i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel PECT, i en 
especial en els procediments de contractació, del tractament d'ingressos i de la 
normativa de competència i ajuts d'Estat. 
Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són 
correctes i fidedignes. 
Que respectaran les obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió, 
comunicació i publicitat de la intervenció del FEDER en el PECT que preveu el PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Annex 2. Governança. 
La gestió del PECT es durà a terme d’acord amb la clàusula sisena “Circuit de gestió, 
administració, justificació i control de la despesa” d’aquest conveni. 
Amb més detall, s’estableix un model de governança del PECT estructurat en els 
òrgans següents: 
1. Consell Rector : òrgan de coordinació i seguiment de les operacions format per la 

Diputació de Girona, com entitat representant del PECT, i les entitats amb 
operacions aprovades en el marc del PECT. 

2.Assemblea General : òrgan de caràcter informatiu i deliberatiu format per tots els 
membres del PECT, ja siguin entitats sòcies, entitats participants o altres entitats del 
territori relacionades amb el PECT. 
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3.Òrgans de gestió: 
a. Gestió tècnica. 
b. Gestió Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A continuació es defineixen les funcions i la periodicitat de les reunions de cadascun 
dels òrgans: 
Coordinació i representació davant la Generalitat d e Catalunya. 

•Entitat : Diputació de Girona 
• Representants: 1 representant institucional, la diputada de Programes Europeus, 

Sra. Maria Àngels Planas, i 1 representant tècnic, el cap de Servei de Programes 
Europeus. 

• Funcions : Coordinació general del PECT i representació i interlocució davant de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
1.Consell Rector 

• Entitats membres: Diputació de Girona i entitats amb operacions aprovades en el 
marc del PECT 

• Representants : 1 representant institucional nomenat per cadascuna de les entitats 
membres 

• Funcions:  Seguiment executiu del PECT, validació de l’evolució de les operacions 
a partir dels informes elaborats per les unitats de gestió administrativa i tècnica i 
l’acompliment del quadre de comandament. 

• Periodicitat : Reunions semestrals. 
2.Assemblea General 

• Entitats membres : Diputació de Girona, entitats sòcies del PECT, entitats 
participants del PECT i altres entitats del territori relacionades amb el PECT. 

• Representants:  1 representant institucional nomenat per cadascuna de les entitats 
membres 

• Funcions : Seguiment i informació general del PECT 
• Periodicitat : Reunions anuals 

3.Òrgans de Gestió 
a. Unitat de gestió Administrativa 
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•Entitats membres: Diputació de Girona 
•Representants: 1 Tècnic/a Administratiu 
•Funcions: Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en la 

vessant administrativa i preparació de la documentació administrativa de 
justificació del PECT a presentar a la Generalitat de Catalunya d’acord amb la 
informació que hauran tramès les entitats amb operacions aprovades. 
Preparació de la part administrativa de l’informe d’evolució del PECT a validar 
per part del Consell Rector. 

• Periodicitat:  Treball permanent en el PECT i sessions de treball trimestrals 
b. Unitat de gestió Tècnica 
•Entitats membres : Diputació de Girona. 
•Representants : 1 Tècnic/a de Coordinació de la Diputació de Girona. 
•Funcions:  Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en la 

vessant tècnica de les operacions i preparació de la documentació tècnica de 
justificació del PECT a la Generalitat de Catalunya (si escau) d’acord amb la 
informació que hauran tramès les entitats amb operacions aprovades. 
Preparació de la part tècnica de l’informe d’evolució del PECT a validar per part 
del Consell Rector (indicadors de seguiment, etc.). 

•Periodicitat:  Treball permanent i sessions de treball trimestrals 

Mecanismes de coordinació, gestió, seguiment i avaluació del PECT 
Principis de coordinació del projecte: 
• La coordinació general del PECT assegurarà la preparació i execució de les 

diverses operacions, actuacions i tasques a desenvolupar al llarg del projecte. 
• S’establirà un sistema de presa de decisions compartides entre els participants del 

PECT. 
• Es delimitaran i s’assignaran les tasques a desenvolupar per part de cadascun dels 

participants del PECT d’acord amb el Pla de Treball i el calendari previst. 
• S’establirà un sistema d’intercanvi d’informació i lliurament de resultats periòdic per 

garantir el compromís constant de tots els participants i l’avenç del projecte en 
temps i forma. 

• Es garantirà la qualitat de cada etapa del procés atenint-se als criteris inherents 
amb els objectius establerts del projecte. 

Responsables de coordinació i gestió del PECT: 
• Coordinador general del PECT : 
• El cap de Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona –que podrà 

delegar en el representant tècnic de la Diputació de Girona- serà la persona 
responsable de coordinar el PECT i tindrà les següents responsabilitats i funcions: 

- Convocar les reunions de coordinació del PECT i preparar l’ordre del dia. 
- Dirigir i controlar la comunicació entre els participants del PECT. 
- Establir el sistema de coordinació i control del PECT que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 
- Formalitzar el seguiment del PECT mitjançant informes sobre resultats, costos, 

problemes i decisions. 
- Informar sobre l’avanç del PECT mitjançant l’emissió d’informes, presentacions, 

etc. 
• Responsable d’operació : 
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Cada entitat amb operacions aprovades en el marc del PECT nomenarà un 
responsable per cada operació a desenvolupar en l’àmbit del PECT que tindrà les 
següents responsabilitats i funcions: 

- Establir el sistema de coordinació i control de l’operació que inclou el sistema 
d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 

- Formalitzar el seguiment de l’operació mitjançant informes sobre resultats, costos, 
problemes i decisions. 

- Informar sobre l’avanç de l’operació mitjançant l’emissió d’informes, presentacions, 
etc. 

Sistema de seguiment i control del projecte: 
• Es mantindran reunions periòdiques de seguiment, presa de decisions i 
coordinació del projecte. 

• En les reunions de seguiment, el coordinador general del PECT presentarà l’estat 
general del PECT i els representants de cada entitat sòcia (o els responsables 
d’operacions, si s’escau) presentaran l’estat de cadascuna de les operacions de 
les que son responsables. 

• S’establirà un sistema de seguiment del projecte en base al Pla de Treball i 
calendari previst, que permetrà determinar el grau d’avenç de les accions i les 
tasques previstes. 

• S’establirà un sistema d’indicadors de seguiment (quadre de comandament). 
• Cada una de les accions del PECT incorpora mecanismes de retorn d’informació i 

facilitarà les dades que facin possible un retrat sobre la matèria que es tracti. 
S’utilitzaran els canals existents (consells socials, canals de salut, fòrums de 
pacients, associacions... ) per fer la socialització dels resultats.  

• El web integrador de les accions del PECT disposarà d’un espai obert i participatiu 
de retiment de comptes.  

Model de gestió un cop finalitzat el PECT 

Un cop finalitzat el PECT, i de comú acord entre les entitats sòcies que hagin participat 
en el desenvolupament del PECT, es crearà una estructura ad-hoc de gestió que 
vetllarà per mantenir la dinàmica de funcionament i garantirà l’explotació i difusió dels 
resultats assolits a través del desenvolupament del PECT. 

Drets de propietat intel·lectual i gestió del coneixement 

Els responsables de cadascuna de les actuacions seran els encarregats d’identificar 
els coneixements o resultats susceptibles de protecció o sensibles en quant a 
confidencialitat que s’hagin generat dins del bloc de treball de la seva responsabilitat, 
incloent la publicació d’articles i altres documents. 
Degut a les fortes dependències que hi ha entre les operacions, els responsables de 
totes les operacions, sota la supervisió de la Unitat de gestió Tècnica, revisaran 
cadascuna de les qüestions des d’un punt de vista tècnic i podran elaborar propostes 
d’acció concretes. Quan es celebrin les reunions del Consell Rector, el representant de 
la Unitat de gestió Tècnica exposarà els temes relacionats amb la propietat intel·lectual 
per a que es prenguin les decisions corresponents, conjuntament, i d’acord amb les 
estratègies globals del projecte. 
Annex 3. Operacions.  
Objectius: 
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1. Crear una plataforma informàtica  que faciliti la integració i l’anàlisi de dades 
Annex 4. Pla de treball. 

Any

Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Diputació de Girona. Coordinació.

Dipsalut. Observatori sobre determinants socials i desigualtats en salut i 

benestar

Idibgi. Girona, Health Livinglab

Fundació Salut Empordà. Creació Del Pol de salut de la comarca de l'Alt 

Empordà: Construint i innovant la integració social i de salut centrada en la 

persona i la comunitat

2017 2018 2019 2020

 
Annex 5. Pressupost. 

TOTAL DESPESES 

ELEGIBLES

I

m

p

o

r

t % Import % Import % Import % Import % Import %

Diputació de Girona. Coordinació. 244.090,18 86,96% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 36.613,54 13,04% 280.703,72

Dipsalut. Observatori sobre determinants socials i desigualtats en salut i 

benestar 420.000,00 50,79% 324.000,00 39,18% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.000,00 2,42% 63.000,00 7,62% 827.000,00

Idibgi. Girona, Health Livinglab 516.350,60 36,35% 784.500,00 55,23% 42.075,32 2,96% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 77.451,68 5,45% 1.420.377,60

Empordà: Construint i innovant la integració social i de salut centrada en la 

persona i la comunitat 78.000,00 27,89% 190.000,00 67,93% 0 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.700,00 4,18% 279.700,00

1.258.440,78 44,82% 1.298.500,00 46,25% 42.075,32 1,50% 0,00 0,00% 20.000,00 0,71% 188.765,22 6,72% 2.807.781,32

1. Personal 2. Col·laboracions externes

3. Inversió en 

equipament i 

instrumental

4. Inversió en 

infraestructures

5. Viatges i allotjament 

internacionals 6. Despeses indirectes

 
Aquest conveni se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalat al principi.” 
(Signatures) 
 

Projecte 
Operació 

Actuacions 
Entitat 
sòcia 

a)Promoció de la 
salut: 
Organització i 
coordinació de la 
promoció de la 
salut i la 
prevenció al 
territori. 

1.Observatori 
sobre 
determinants 
socials i 
desigualtats en 
salut i 
benestar. 

1.1Disseny de l’observatori 

Dipsalut 

1.2Creació de sistema d’indicadors 

1.3Processos de recollida de dades 

1.4Creació d’informes i publicacions 

b)Prevenció de 
malalties 
cròniques i 
prevalents. 

2.Girona 
Health 
LivingLab 

2 

2.1Creació i implementació d'un sistema de monitoratge  territorial de l'estat de 
salut i els seus determinats basat en un repositori dades 

Institut 
d’Investig
ació 
Biomèdic
a de 
Girona 
Dr. Josep 
Trueta 
(IDIBGI)   

2.2Creació d'una web interactiva per facilitar la promoció de la salut i la prevenció 
de la comunitat virtual  

2.3Espai de suport al benestar i a la promoció salut mental 

2.4Difusió de l'operació 

2.5Gestió de l'operació 

a)Promoció de la 
salut: 
Organització i 
coordinació de la 
promoció de la 
salut i la 
prevenció al 
territori. 

3.Creació del 
Pol de salut de 
la comarca de 
l’Alt Empordà: 
Construint i 
innovant la 
integració 
social i de 
salut centrada 
en la persona i 
la comunitat 

3 

3.1Diagnòstic de determinants socials i desigualtats en salut i benestar i propostes 
d’organització, cooperació i millora 

Fundació 
Salut 
Empordà   

3.2Innovació en els sistemes d’informació sobre l’atenció a les malalties cròniques i 
prevalents i integració de serveis i tecnologia 

3.3Plataforma de formació social i sanitària 

3.4Contribució a l’Observatori sobre determinants socials i desigualtats en salut i 
benestar de la  

3.5Serveis centrals. Nucli dinamitzador 

Coordinació per 
part de l’entitat 
representant 

4.Coordinació PECT, Girona Regió Saludable Diputació 
de Girona 
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TERCER. Facultar al president per la signatura del document d’acceptació de la 
subvenció i del conveni de participació relacionats en el punts primer i segon i la resta 
de documentació necessària per al desplegament d’aquest acord. 
 
QUART. Facultar al president per incorporar aquelles modificacions de caràcter no 
substancial que siguin requerides per l’execució del conveni. 
 
3. JG947/000008/2017-PDDSPE; Proposta Diputat Deleg at Servei Programes 

Europeus ; Servei programes europeus (029): Proposta acceptar  la 
subvenció del PECT "Girona, regió sensible a l'aigu a op. coordinació i 
aprovar el conveni per l'execució del PECTM  (exp. 2016/7022) 

 
Vista l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, 
i s'obre la convocatòria per part del Departament de Governació Administracions 
Públiques i Habitatge. 
 
Tenint en compte que la Diputació de Girona, el dia 19 d’abril de 2016, va aprovar 
(publicades al BOP núm. 89, de 10 de maig de 2016) les bases específiques 
reguladores del procés de selecció i de cofinançament de projectes dels ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a 
presentar a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als projectes d’especialització 
i competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PECT). 
 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 21 de juliol de 2016, en que 
s’acordava presentar a l’esmentada convocatòria del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge, 5 sol·licituds per a 5 PECT en els àmbits 
següents: 
1. Innovació. “Girona, ecosistema innovador”. (001-P-000022). 
2. Turisme. “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa”.  
   (001-P-000042). 
3. Aigua. “Girona, regió sensible a l'aigua”. 
   (001-P-000082). 
4. Salut. “Girona, regió saludable” (001-P-000323). 
5. Cultura. “Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial”. (001-P-
000482). 
 
Vistes les propostes de resolució provisional emeses pel Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de data 5 de 
setembre de 2017, en que s’aproven les operacions de la Diputació de Girona incloses 
en els PECT detallats a continuació amb el corresponent cofinançament FEDER: 
 

PECT Despesa 
elegible 

Cofinança-
ment FEDER 

(50%) 

Despeses no 
acceptades Motiu 

001-P-000022. 
Girona, ecosistema 
innovador. Op: Co-
creix 

375.600,28 187.800,14 160.470,40 

Les dades de la 
memòria no 
coincideixen amb el 
detall de les accions 
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concretes aportades en 
fase de requeriments. 

001-P-000082. 
Girona, regió sensible 
a l'aigua. Op: 
coordinació. 

238.050,00 119.025,00 37.950,00 

S’han de reduir les 
despeses de la 
operació de 
coordinació ja que 
suposa un import 
superior al 10% de 
PECT con s’estableix 
en les bases, en 
concret es tracta del 
10,62%. Per aquest 
motiu es redueix la 
despesa de personal 
d’aquesta operació en 
33.000,00€ i despeses 
indirectes associades 
4.950,00€. 

001-P-000323. 
Girona, regió 
saludable. Op: 
coordinació. 

280.703,72 140.351,86 79.900,00 

S’han de reduir les 
despeses de l'operació 
de coordinació ja que 
suposa un import 
superior al 10% de 
PECT con s’estableix 
en les bases, en 
concret es tracta del 
12,49% 

001-P-000482. 
Indústries culturals i 
creatives de Girona i 
el seu entorn 
territorial. Op: 
coordinació. 

119.024,37 59.512,19 0,00 --- 

 
Vist que es denega el PECT “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa”. (001-P-000042) per no assolir la puntuació requerida segons la 
base 12.4 de les Bases Reguladores de l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril: mínim 50 
punts, atorgats 46,2. 
 
Tenint en compte que en la reunió dels membres del PECT, duta a terme el passat dia 
15, es va acordar un repartiment intern de la reducció de la despesa de personal que 
exigeix la Resolució de la DGAL del passat 5 de setembre, en que es tingui en compte 
les retallades que ja havien sofert les entitats i que fruit d’aquest acord a la Diputació 
de Girona se li assigna unes despeses de coordinació de 132.000 €. 
 
Tenint en compte que d’acord amb la base 14.4 de l’Ordre GAH/95/2016 les entitats 
proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar, mitjançant 
l'entitat representant, el document d'acceptació de la subvenció, el conveni de 
participació, la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i, en tot cas, la documentació que, si 
s'escau, els sigui requerida dins del termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà 
de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. 
 
D'acord amb les atribucions que tinc delegades com a diputada de Programes 
Europeus, amb la qual cosa és la Junta de Govern que per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Acceptar la subvenció per a la operació inclosa al PECT Girona, regió 
sensible a l'aigua. Op: coordinació. (001-P-000082); amb el detall de les operacions 
següent: 
 

PECT Despesa elegible 
Cofinançament FEDER 

(50%) 
001-P-000082. Girona, regió 
sensible a l'aigua. Op: coordinació. 

151.800,00 75.900,00 

 
SEGON. Aprovar el conveni de col·laboració : 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPER ACIO DEL PECT 
Girona, regió sensible a l’aigua. 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN, 
La Diputació de Girona, NIF P1700000A, representada per Pere Vila i Fulcarà, en 
qualitat de president, com a beneficiària i anomenada entitat representant del PECT 
Girona, regió sensible a l’aigua. 
La Fundació Mas Badia, NIF G17087909, representada per Josep Maria Monfort i 
Bolivar, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Girona, 
regió sensible a l’aigua. 
La Universitat de Girona, NIF Q6750002E, representada per Sergi Bonet i Marull, en 
qualitat de rector, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Girona, regió sensible a 
l’aigua. 
La Fundació Privada Mar, NIF G17842774, representada per Miquel Ventura i Monsó, 
en qualitat de director, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Girona, regió 
sensible a l’aigua. 
La Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, NIF V55239776, representada per 
Josep Maria Rufí i Pagès, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del 
PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
El Consorci del Ter, NIF P0800060F, representat per Ponç Feliu i Latorre, en qualitat 
de director, com a entitat participant no beneficiària del PECT Girona, regió sensible a 
l’aigua. 
La Comunitat Intermunicipal d’Aigües del Daró-Ter, NIF V55270060, representada per 
Lluís Sais i Puigdemont, en qualitat de president, com a entitat participant no 
beneficiària del PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
La Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i 
Torrent, NIF P1700023C, representada per Lluís Ros i Colls, en qualitat de president, 
com a entitat participant no beneficiària del PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
La Comunitat de Regants de la Presa de Colomers-Mas Duran, NIF G17245754, 
representada per Jordi Aulet i Riera, en qualitat de president, com a entitat participant 
no beneficiària del PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
La Comunitat Regants del Molí de Pals, NIF G17141250, representada per Albert 
Grassot i Esteba, en qualitat de president, com a entitat participant no beneficiària del 
PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
La Comunitat de Regants de Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, 
Colomers i Jafre, NIF H17395716, representada per Narcís Illa i Alsina, en qualitat de 
president, com a entitat participant no beneficiària del PECT Girona, regió sensible a 
l’aigua. 
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La Comunitat de Regants de la Sèquia Vinyals, NIF G17091067, representada per 
Enric Planas i Bartroli, en qualitat de vicepresident, com a entitat participant no 
beneficiària del PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
La Cooperativa Girona Fruits, SCCL, NIF F17021676, representada per Martí Ferrer i 
Pons, en qualitat de president, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
Girona, regió sensible a l’aigua. 
L’empresa Giropoma Costa Brava, SL, NIF B17011511, representada per Venanci 
Grau i Marull, en qualitat de president, com a entitat participant no beneficiària del 
PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí; NIF P1721200B, representat per Sandra 
Bartomeus i Vicens, en qualitat de regidora de Medi Ambient i Salut, com a entitat 
participant no beneficiària del PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
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. 
IV. Que la convocatòria (ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril) de la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat 
territorial (PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020 estableix les bases per a la selecció dels projectes. 
V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT) Girona, regió sensible a l’aigua a la convocatòria de 
data 4 de maig de 2016 i l'esmentat PECT ha estat seleccionat segons resolució, de 5 
de setembre de 2017, de la Consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge 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, regió sensible a 
l’aigua, aprovat segons la Resolució de 5 de setembre de 2017 dins el Programa 
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 
El PECT Girona, regió sensible a l’aigua ha obtingut una subvenció del FEDER de 
1.193.990,52 € sobre un pressupost de despesa total elegible de 2.387.981,04 € que 
s'executarà segons el model de governança, els pressupostos, el pla de treball i les 
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fitxes descriptives de les operacions incloses com annexos a aquest conveni, del que 
formen part íntegra. 
Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió del 
Programa operatiu i la Direcció General d'Administració Local constituirà part d'aquest 
conveni com addenda. 
Segona. ENTITAT REPRESENTANT 
Les entitats membres del PECT Girona, regió sensible a l’aigua designen l'entitat 
Diputació de Girona entitat representant, la qual assumeix aquesta responsabilitat 
davant la resta d'entitats membres del PECT, la Direcció General d'Administració Local 
i les autoritats de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L'ENTITAT REPRESENTANT 
1. L'entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT: 
a) La interlocució davant la Direcció General d'Administració Local i l'estructura de 
seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les 
comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de 
l'execució de les operacions del PECT i del cofinançament del FEDER aplicat. 
b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l'operació 
corresponent del programa de treball del projecte, segons s'ha aprovat i s'adjunta com 
annex 2. 
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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
2. Les seves obligacions i responsabilitats s'estenen a: 
a) Transmetre a la Direcció General d'Administració Local i a les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 tota la informació requerida per a la gestió i 
seguiment de les operacions del Programa operatiu. 
b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la 
Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, control i 
avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, 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 els resultats, les comunicacions i les 
decisions de la Direcció General d'Administració Local i de les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 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 Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió del 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de totes les modificacions o canvis en el PECT 
que no requereixen d'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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 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 i als annexos d'aquest conveni. 
g) Sol·licitar formalment el reemborsament a través del cofinançament del FEDER de 
la despesa elegible realitzada i justificada en els terminis i formats previstos pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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 del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
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 la realització de les operacions 
i actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT aprovada i, en 
concret: 
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 de la subvencionabilitat de la 
despesa i l'aplicació del FEDER. 
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 del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020. 
h) Assegurar l'aplicació de l'estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació 
sobre la presència del finançament del FEDER que preveu el PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
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 la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la 
subvencionabilitat de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a 
requeriment de la Direcció General d'Administració Local, les estructures i òrgans de 
gestió, seguiment i control del Programa operatiu, així com de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans 
competents nacionals i comunitaris. 
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k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de les 
operacions cofinançades amb el FEDER 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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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 
dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S'HA D'EXECUTAR 
Les operacions, pla de treball, pressupost i model de governança s'adjunten com 
annexos d'aquest conveni i es corresponen amb les dades aprovades pel PECT 
Girona, regió sensible a l’aigua d'acord amb la Resolució de 5 de setembre de 2017. 
Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat 
beneficiària encarregada de desenvolupar-les. Les entitats membres del PECT es 
comprometen a respectar aquesta distribució i no introduir-ne modificacions si no han 
estat informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020. Serà suficient la comunicació prèvia a la persona titular de la 
Direcció General d'Administració Local en el supòsit següent: 
a) modificacions que no afectin més d'un 20% del pressupost entre actuacions dins 
d'una mateixa operació. No obstant això, l'òrgan competent pot prohibir la modificació 
en el termini de tres mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits previstos 
en les bases reguladores. 
El pressupost de la despesa total elegible és de 2.387.981,04 € i rebrà una subvenció 
del FEDER de 1.193.990,52 €. La subvenció FEDER la rebrà directament l'entitat 
beneficiària encarregada d'executar la despesa elegible corresponent al pressupost de 
l'operació. 
Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA 
DESPESA 
Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que 
s'adjunta com a annex 2 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. L'entitat representant 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 del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l'entitat representant les 
declaracions de despesa degudament signades en el format i terminis necessaris per 
donar compliment a les obligacions de certificació de despesa del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
Les declaracions aniran acompanyades d'un informe d'execució físic, administratiu i 
financer de les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses executades, 
amb els justificants que permetin comprovar que es tracta de despesa efectivament 
pagada. 
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Els formats i dades incloses en l'informe seran les necessàries per complir amb les 
obligacions d'informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes 
d'informació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
L'entitat representant s'encarregarà de coordinar la realització de les validacions de 
despesa en el nivell de projecte que el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix 
per a les operacions cofinançades amb el FEDER de manera prèvia a la remesa de la 
certificació de despesa. 
L'entitat representant utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats sòcies, i 
les seves pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en els mitjans 
previstos per a la certificació de despesa del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Les transferències del FEDER pel valor de la subvenció aplicable a la despesa 
considerada elegible es realitzaran directament des de l'autoritat de certificació a 
l'entitat beneficiària. Les entitats es comprometen a registrar aquesta informació dins el 
seu sistema de comptabilitat separada i comunicar-ne el cobrament efectiu a l'entitat 
representant. 
Els requeriments de documentació vehiculats a través de l'entitat representant seran 
satisfets en el termini de temps més breu possible, en els formats i models que siguin 
exigibles per satisfer les necessitats de seguiment o control que els originen. La 
documentació es remetrà a l'entitat representant. 
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 s'escau, per les estructures 
de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s'incorporaran com addendes a 
aquest conveni. 
Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada de les 
irregularitats que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva. 
Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del 
finançament del FEDER declarat com indegudament rebut per part de les estructures 
de control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 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 FEDER que hagin rebut fins a la data. 
Vuitena. VIGÈNCIA 
El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d'inici 1 gener de 2017 
i data prevista de finalització 31 de desembre de 2020. 
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. 
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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. PUBLICACIÓ 
Publicar el present conveni al BOP de Girona i al Portal de Transparència per tal de 
donar compliment al que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010,de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat 
per la Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millora de la regulació 
normativa, i a l’article 10.1.a de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
i bon govern. 
Onzena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES 
Les entitats membres del PECT Girona, regió sensible a l’aigua 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, i específicament: 
El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual s'estableixen 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 pel qual s'estableixen 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. 
El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre 
disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
El Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que 
complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen 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 pel qual s'estableixen 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. 
El Reglament d'execució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel 
qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de 
transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació 
sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures 
d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i 
emmagatzematge de dades. 
El Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual 
es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb 
disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu 
de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons 
europeu marítim i de la pesca. 
El Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel 
qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
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cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament (UE) 
1303/2013 del Parlament i del Consell. 
El Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (Marc R+D+i) 
de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014). 
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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 el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. 
Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que, en l'exercici de 
les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu, així 
com tota regulació dictada per la Comissió Europea, el Consell Europeu i el Parlament 
Europeu aplicables als pressupostos i fons estructurals i d'inversió (EIE) de la Unió 
Europea. També és aplicable tota la normativa comunitària, estatal i autonòmica en 
relació amb comunicacions electròniques, capacitat probatòria documental i normativa 
tributària i comptable d'aplicació. 
Altra normativa de desplegament. 
Annex 1. Declaració responsable. 
Les entitats beneficiàries del PECT declaren que no han rebut cap altre finançament 
procedent del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a l'execució de les operacions i 
tasques descrites en el PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
Que els fons públics i privats consignats per a l'execució del PECT apareixen tots en el 
pla de finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la 
Resolució de 5 de setembre de 2017. 
Que la intensitat de la subvenció del FEDER per a les operacions i tasques del PECT 
en cap cas supera els límits establerts a la convocatòria, factura a factura. 
Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, l'Estat 
membre i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel PECT, i en 
especial en els procediments de contractació, del tractament d'ingressos i de la 
normativa de competència i ajuts d'Estat. 
Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són 
correctes i fidedignes. 
Que respectaran les obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió, 
comunicació i publicitat de la intervenció del FEDER en el PECT que preveu el PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Annex 2. Governança. 
La gestió del PECT es durà a terme d’acord amb la clàusula sisena “Circuit de 
gestió, administració, justificació i control de la despesa” d’aquest conveni. 
Amb més detall, s’estableix un model de governança del PECT estructurat en 
els òrgans següents: 

Coordinació i representació davant la Generalitat d e Catalunya : funció a 
desenvolupar per part de la Diputació de Girona com a entitat representant del 
PECT. 
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Consell Rector : òrgan de coordinació i seguiment de les operacions format per 
l’entitat representant i les entitats amb operacions aprovades en el marc del 
PECT. 
Assemblea General : òrgan de caràcter informatiu i deliberatiu format per tots 
els membres del PECT, ja siguin entitats sòcies, entitats participants o altres 
entitats del territori relacionades amb el PECT. 
Òrgans de gestió: 

Gestió tècnica 
Gestió Administrativa 

 
A continuació es defineixen les funcions i la periodicitat de les reunions de cadascun 
dels òrgans: 
4.Coordinació i representació davant la Generalitat  de Catalunya. 

⋅ Entitat : Diputació de Girona. 
⋅ Representants: 1 representant institucional, la diputada de Programes 

Europeus, Sra. Maria Àngels Planas, i 1 representant tècnic, el cap de Servei de 
Programes Europeus. 

⋅ Funcions : Coordinació general del PECT i representació i interlocució davant de 
la Generalitat de Catalunya. 

5.Consell Rector 
•Entitats membres: Diputació de Girona i entitats amb operacions aprovades 

dintre del PECT. 
•Representants : 1 representant institucional nomenat per cadascuna de les 

entitats membres 
•Funcions:  Seguiment executiu del PECT, validació de l’evolució de les operacions 

a partir dels informes elaborats per les unitats de gestió tècnica i administrativa i 
l’acompliment del quadre de comandament. 

•Periodicitat : Reunions semestrals. 
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6.Assemblea General 
•Entitats membres : Diputació de Girona, entitats sòcies del PECT, entitats 

participants del PECT i altres entitats del territori relacionades amb el PECT 
•Representants:  1 representant institucional nomenat per cadascuna de les 

entitats membres 
•Funcions : Seguiment i informació general del PECT 
•Periodicitat : Reunions anuals 

7.Òrgans de Gestió 
*Unitat de gestió Administrativa 
•Entitats membres: Diputació de Girona 
•Representants: 1 Tècnic Administratiu 
•Funcions: Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en la 

vessant administrativa i preparació de la documentació administrativa de 
justificació del PECT a presentar a la Generalitat de Catalunya d’acord amb la 
informació tramesa per les entitats. Preparació de la part administrativa de 
l’informe d’evolució del PECT a validar per part del Consell Rector. 

•Periodicitat:  Treball permanent en el PECT i sessions de treball trimestrals 
c. Unitat de gestió Tècnica 
•Entitats membres : Diputació de Girona i Universitat de Girona  
•Representants : 1 Tècnic/a de Coordinació de la Diputació de Girona i 1 Tècnic de 

Campus de l’Aigua de la  UdG. 
•Funcions:  Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en la 

vessant tècnica de les operacions i preparació de la documentació tècnica de 
justificació del PECT a la Generalitat de Catalunya (si escau) d’acord amb la 
informació que hauran tramès les entitats amb operacions aprovades. Preparació 
de la part tècnica de l’informe d’evolució del PECT a validar per part del Consell 
Rector (indicadors de seguiment, etc.). 

•Periodicitat:  Treball permanent i sessions de treball trimestrals 
Mecanismes de coordinació, gestió, seguiment i aval uació del PECT 
Principis de coordinació del projecte: 

- La coordinació general del PECT assegurarà la preparació i execució de les 
diverses operacions, actuacions i tasques a desenvolupar al llarg del projecte. 

- S’establirà un sistema de presa de decisions compartides entre els participants del 
PECT. 

- Es delimitaran i s’assignaran les tasques a desenvolupar per part de cadascun 
dels participants del PECT d’acord amb el Pla de Treball i el calendari previst. 

- S’establirà un sistema d’intercanvi d’informació i lliurament de resultats periòdic 
per garantir el compromís constant de tots els participants i l’avenç del projecte en 
temps i forma. 

- Es garantirà la qualitat de cada etapa del procés atenint-se als criteris inherents 
amb els objectius establerts del projecte. 

Responsables de coordinació i gestió del PECT: 
• Coordinador general del PECT : 

El cap de Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona –que podrà 
delegar en el representant tècnic de la Diputació de Girona- serà la persona 
responsable de coordinar el PECT i tindrà les següents responsabilitats i funcions: 
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- Convocar les reunions de coordinació del PECT i preparar l’ordre del dia. 
- Dirigir i controlar la comunicació entre els participants del PECT. 
- Establir el sistema de coordinació i control del PECT que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 
- Formalitzar el seguiment del PECT mitjançant informes sobre resultats, costos, 

problemes i decisions. 
- Informar sobre l’avanç del PECT mitjançant l’emissió d’informes, presentacions, 

etc. 
• Responsable d’operació : 

Cada entitat amb operacions aprovades nomenarà un responsable per cada 
operació a desenvolupar en l’àmbit del PECT que tindrà les següents 
responsabilitats i funcions: 
- Establir el sistema de coordinació i control de l’operació que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 
- Formalitzar el seguiment de l’operació mitjançant informes sobre resultats, 

costos, problemes i decisions. 
- Informar sobre l’avanç de l’operació mitjançant l’emissió d’informes, 

presentacions, etc. 
Sistema de seguiment i control del projecte: 
Es mantindran reunions periòdiques de seguiment, presa de decisions i coordinació 
del projecte. En les reunions de seguiment, el coordinador general del PECT 
presentarà l’estat general del PECT i els representants de cada entitat sòcia (o els 
responsables d’operacions, si s’escau) presentaran l’estat de cadascuna de les 
operacions de les que son responsables. S’establirà un sistema de seguiment del 
projecte en base al Pla de Treball i calendari previst, que permetrà determinar el grau 
d’avenç de les accions i les tasques previstes. S’establirà un sistema d’indicadors de 
seguiment (quadre de comandament). 
Model de gestió un cop finalitzat el PECT. 
Un cop finalitzat el PECT, i de comú acord entre les entitats sòcies que hagin participat 
en el desenvolupament del PECT, es crearà una estructura ad-hoc de gestió que 
vetllarà per mantenir la dinàmica de funcionament i garantirà l’explotació i difusió dels 
resultats assolits a través del desenvolupament del PECT. 
Annex 3. Operacions 
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.PROJECTES  ENTITAT OPERACIONS ACTUACIONS 

Gestió 
integrada de      

les aigües 
superficials i 
subterrànies 

Universitat 
de Girona 

1.Control de l‘estat ecològic de les masses 
d’aigua superficial del Baix Ter a partir 
d’actuacions innovadores de correcció i 

adaptació. 

1.1.Monitorització de l’estat ecològic a partir del metabolisme ecosistèmic 

1.2.Experiència pilot al sistema Rec Vell – Ter Vell 

Junta 
d’Usuaris 

d’Aigua del 
Baix Ter 

2. Consolidació, especialització i 
projecció territorial de la Junta Central 

d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter. 

2.1. Definició d’indicadors, condicions-llindar i disseny d’una Xarxa de Control 
Hidrològica Integral del Baix Ter 

2.2.Formalització de regles i protocols específics de gestió, explotació i protecció 
de les aigües del Baix Ter. 

2.3. Desplegament territorial del model de gestió hidrològica del Baix Ter 

Gestió del 
regadiu agrícola 

Universitat 
de Girona 

3. Automatització, control i gestió dels 
canals de reg de les Comunitats de 

Regants del Baix Ter 

3.1.Enginyeria i model de control del sistema hidràulic en l’àrea pilot. 

3.2.Instal·lació dels equipaments de mesura i control i execució de les obres. 

3.3.Validació i avaluació del rendiment del sistema 

Mas Badia 
4.Implementació d’estratègies 

demostratives per a la millora de 
l’eficiència del reg agrícola al Baix Ter 

4.1. Creació i funcionament del Centre per a la Millora del Reg (CMR) al Baix Te 

4.2.Adequació i gestió d’una xarxa secundaria demostrativa de reg a baixa 
pressió 

Transferència i 
disseminació 
dels resultats 

obtinguts 

Fundació 
Mar 

5. Programa de comunicació, informació 
i sensibilització del projecte “Girona 

Regió Sensible a l’Aigua” 

5.1.Disseny i creació de la imatge de comunicació del projecte. 

5.2.Creació del portal Web 3.0 - “Girona Regió Sensible a l’Aigua” 

5.3.Programa de sensibilització social i d’informació 

Coordinació del 
PECT 

Diputació de 
Girona 

6.Coordinació del PECT Girona Regió 
Sensible a l’Aigua 

6.1. Coordinació, impuls, seguiment,  justificació i control del PECT 
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Annex 4. Pla de treball. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
  4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 
1. Control de l‘estat 
ecològic de les masses 
d’aigua superficial del Baix 
Ter a partir d’actuacions 
innovadores de correcció i 
adaptació. 

                                  

2. Consolida ció, 
especialització i projecció 
territorial de la JUNTA 
CENTRAL D'USUARIS 
D'AIGUA DEL BAIX TER 

                                  

4.Automatització, control i 
gestió dels canals de reg de 
les Comunitats de Regants 
del Baix Ter 

                                  

5. Implementació 
d'estratègies demostratives 
per a la millora de 
l'eficiència del reg agrícola 
al Baix Ter  

                 

8.Programa de 
comunicació, informació i 
sensibilització del projecte 
“PECT Girona Regió 
Sensible a l’Aigua” 

                 

9. Coordinació del PECT 
Girona Regió Sensible a 
l’Aigua                  
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Annex 5. Pressupost 
 

TOTAL 

DESPESES 

ELEGIBLESI

m

p % Import % Import % Import % Import % Import %

1.Control de l‘estat ecològic de les masses d’aigua superficial del Baix Ter a partir 

d’actuacions innovadores de correcció i adaptació. 82.125,00 33,38% 128.300,00 52,15% 23.280,00 9,46% 0,00% 0,00% 12.318,75 5,01% 246.023,75

2. Consolidació, especialització i projecció territorial de la JUNTA CENTRAL 

D’USUARIS D’AIGUA DEL BAIX TER 224.695,00 50,35% 173.830,75 38,10% 23.975,00 5,26% 0,00% 0,00% 33.704,25 7,39% 456.205,00

4. Automatització, control i gestió dels canals de reg de les Comunitats de 

Regants del Baix Ter 216.609,91 49,44% 18.000,00 4,11% 38.000,00 8,67% 133.000,00 30,36% 0,00% 32.491,49 7,42% 438.101,39

5. Implementació d’estratègies demostratives per a la millora de l’eficiència del 

reg agrícola al Baix Ter 343.766,00 50,42% 96.000,00 12,95% 0,00% 250.000,00 33,72% 0,00% 51.564,90 6,96% 741.330,90

8.Programa de comunicació, informació i sensibilització del projecte “Girona 

Regió Sensible a l’Aigua” 174.800,00 60,59% 138.600,00 39,10% 14.900,00 4,20% 0,00 0,00% 0,00% 26.220,00 7,40% 354.520,00

9.Coordinació del PECT 132.000,00 136,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19.800,00 13,04% 151.800,00

1.173.995,91 49,16% 554.730,75 23,23% 100.155,00 4,19% 383.000,00 16,04% 0,00 176.099,39 7,37% 2.387.981,04

1. Personal 2. Col·laboracions externes
3. Inversió en equipament 

i instrumental

4. Inversió en 

infraestructures

5. Viatges i allotjament 

internacionals
6. Despeses indirectes
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Aquest conveni se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalat al principi. 
(Signatures)” 
 
TERCER. Facultar al president per la signatura del document d’acceptació de la 
subvenció i del conveni de participació relacionats en el punts primer i segon i la resta 
de documentació necessària per al desplegament d’aquest acord. 
 
QUART. Facultar al president per incorporar aquelles modificacions de caràcter no 
substancial que siguin requerides per l’execució del conveni. 
 

4.  000007/2017-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Se rvei Programes 
Europeus; Proposta acceptar la subvenció del PECT I ndústries culturals i 
creatives de Girona i el seu entorn territorial. Op . coordinació 001-P-
000482 i aprovar el conveni per a l'execució del PE CT (exp. 2016/6066) 

 
Vista l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, 
i s'obre la convocatòria per part del Departament de Governació Administracions 
Públiques i Habitatge. 
 
Tenint en compte que la Diputació de Girona, el dia 19 d’abril de 2016, va aprovar 
(publicades al BOP núm. 89, de 10 de maig de 2016) les bases específiques 
reguladores del procés de selecció i de cofinançament de projectes dels ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a 
presentar a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als projectes d’especialització 
i competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PECT). 
 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 21 de juliol de 2016, en que 
s’acordava presentar a l’esmentada convocatòria del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge, 5 sol·licituds per a 5 PECT en els àmbits 
següents: 
1. Innovació. “Girona, ecosistema innovador”. (001-P-000022). 
2. Turisme. “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa”.  
   (001-P-000042). 
3. Aigua. “Girona, regió sensible a l'aigua”. 
   (001-P-000082). 
4. Salut. “Girona, regió saludable” (001-P-000323). 
5. Cultura. “Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial”. (001-P-
000482). 
 
Vistes les propostes de resolució provisional emeses pel Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de data 5 de 
setembre de 2017, en que s’aproven les operacions de la Diputació de Girona incloses 
en els PECT detallats a continuació amb el corresponent cofinançament FEDER: 
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PECT Despesa 
elegible 

Cofinança-
ment 

FEDER 
(50%) 

Despeses 
no 

acceptades 
Motiu 

001-P-000022. Girona, 
ecosistema innovador. 
Op: Co-creix 

375.600,28 187.800,14 160.470,40 

Les dades de la 
memòria no 
coincideixen amb el 
detall de les accions 
concretes aportades 
en fase de 
requeriments. 

001-P-000082. Girona, 
regió sensible a l'aigua. 
Op: coordinació. 

238.050,00 119.025,00 37.950,00 

S’han de reduir les 
despeses de la 
operació de 
coordinació ja que 
suposa un import 
superior al 10% de 
PECT con s’estableix 
en les bases, en 
concret es tracta del 
10,62%. Per aquest 
motiu es redueix la 
despesa de personal 
d’aquesta operació en 
33.000,00€ i despeses 
indirectes associades 
4.950,00€. 

001-P-000323. Girona, 
regió saludable. Op: 
coordinació. 

280.703,72 140.351,86 79.900,00 

S’han de reduir les 
despeses de l'operació 
de coordinació ja que 
suposa un import 
superior al 10% de 
PECT con s’estableix 
en les bases, en 
concret es tracta del 
12,49% 

001-P-000482. 
Indústries culturals i 
creatives de Girona i el 
seu entorn territorial. 
Op: coordinació. 

119.024,37 59.512,19 0,00 --- 

 
Vist que es denega el PECT “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa”. (001-P-000042) per no assolir la puntuació requerida segons la 
base 12.4 de les Bases Reguladores de l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril: mínim 50 
punts, atorgats 46,2. 
 
Tenint en compte que d’acord amb la base 14.4 de l’Ordre GAH/95/2016 les entitats 
proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar, mitjançant 
l'entitat representant, el document d'acceptació de la subvenció, el conveni de 
participació, la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i, en tot cas, la documentació que, si 
s'escau, els sigui requerida dins del termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà 
de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. 
 
D'acord amb les atribucions que tinc delegades com a diputada de Programes 
Europeus, amb la qual cosa és la Junta de Govern que per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Acceptar la subvenció per a l’ operació inclosa al PECT “Indústries culturals i 
creatives de Girona i el seu entorn territorial”. (001-P-000482); amb el detall de l’ 
operació següent: 
 

PECT Despesa elegible Cofinançament FEDER 
(50%) 

001-P-000482. Indústries 
culturals i creatives de Girona i 
el seu entorn territorial. Op: 
coordinació. 

119.024,37 59.512,19 

 
SEGON. Aprovar el conveni de col·laboració  
 
“ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
La Diputació de Girona, NIF P1700000A, representada per Pere Vila i Fulcarà, en 
qualitat de president, com a beneficiària i anomenada entitat representant del PECT 
Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial. 
L’Ajuntament de Girona, NIF P1708500B, representat per Marta Madrenas i Mir en 
qualitat d’alcaldessa, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Indústries culturals i 
creatives de Girona i el seu entorn territorial 
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, NIF Q1773001A, 
representada per Domènec Espadalé i Vergés, en qualitat de president, com a entitat 
participant no beneficiària del PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu 
entorn territorial. 
L’Associació Gironina de Teatre, NIF G17380932, representada per Dolça Vilallonga 
Garcia en qualitat de presidenta en funcions, segons acord de Junta de 12 de juliol de 
2017, com a entitat participant no beneficiària del PECT Indústries culturals i creatives 
de Girona i el seu entorn territorial. 
La Fundació Privada Casa de la Música de les Comarques Gironines, NIF G55233001, 
representada per Jordi Planagumà i Vilamitjana, en qualitat de secretari, com a entitat 
participant no beneficiària del PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu 
entorn territorial. 
La Fundació Privada Escola de Gestió, NIF G17223736, representada per Eduard 
Bosch i Roura, en qualitat de president, com a entitat participant no beneficiària del 
PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial. 
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 
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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. 
IV. Que la convocatòria (ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril) de la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat 
territorial (PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020 estableix les bases per a la selecció dels projectes. 
V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT) Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn 
territorial a la convocatòria de data 4 de maig de 2016 i l'esmentat PECT ha estat 
seleccionat segons resolució de 5 de setembre de 2017 de la Consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge 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 Indústries culturals i 
creatives de Girona i el seu entorn territorial, aprovat segons la Resolució 5 de 
setembre de 2017 dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 
El PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial ha obtingut 
una subvenció del FEDER de 1.363.490,80 € sobre un pressupost de despesa total 
elegible de 2.726.981,59 € que s'executarà segons el model de governança, els 
pressupostos, el pla de treball i les fitxes descriptives de les operacions incloses com 
annexos a aquest conveni, del que formen part íntegra. 
Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió del 
Programa operatiu i la Direcció General d'Administració Local constituirà part d'aquest 
conveni com addenda. 
Segona. ENTITAT REPRESENTANT 
Les entitats membres del PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu 
entorn territorial designen l'entitat Diputació de Girona entitat representant, la qual 
assumeix aquesta responsabilitat davant la resta d'entitats membres del PECT, la 
Direcció General d'Administració Local i les autoritats de gestió, seguiment i control del 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L'ENTITAT REPRESENTANT 
1. L'entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT: 
a) La interlocució davant la Direcció General d'Administració Local i l'estructura de 
seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les 
comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de 
l'execució de les operacions del PECT i del cofinançament del FEDER aplicat. 
b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l'operació 
corresponent del programa de treball del projecte, segons s'ha aprovat i s'adjunta com 
annex 2. 
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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
2. Les seves obligacions i responsabilitats s'estenen a: 
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a) Transmetre a la Direcció General d'Administració Local i a les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 tota la informació requerida per a la gestió i 
seguiment de les operacions del Programa operatiu. 
b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la 
Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, control i 
avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, 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 els resultats, les comunicacions i les 
decisions de la Direcció General d'Administració Local i de les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 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 Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió del 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de totes les modificacions o canvis en el PECT 
que no requereixen d'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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 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 i als annexos d'aquest conveni. 
g) Sol·licitar formalment el reemborsament a través del cofinançament del FEDER de 
la despesa elegible realitzada i justificada en els terminis i formats previstos pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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 del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
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 la realització de les operacions 
i actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT aprovada i, en 
concret: 
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. 
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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 de la subvencionabilitat de la 
despesa i l'aplicació del FEDER. 
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 del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020. 
h) Assegurar l'aplicació de l'estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació 
sobre la presència del finançament del FEDER que preveu el PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
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 la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la 
subvencionabilitat de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a 
requeriment de la Direcció General d'Administració Local, les estructures i òrgans de 
gestió, seguiment i control del Programa operatiu, així com de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans 
competents nacionals i comunitaris. 
k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de les 
operacions cofinançades amb el FEDER 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 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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 
dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S'HA D'EXECUTAR 
Les operacions, pla de treball, pressupost i model de governança s'adjunten com 
annexos d'aquest conveni i es corresponen amb les dades aprovades pel PECT 
Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial d'acord amb la 
Resolució de 5 de setembre de 2017. 
Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat 
beneficiària encarregada de desenvolupar-les. Les entitats membres del PECT es 
comprometen a respectar aquesta distribució i no introduir-ne modificacions si no han 
estat informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020. Serà suficient la comunicació prèvia a la persona titular de la 
Direcció General d'Administració Local en el supòsit següent: 
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a) modificacions que no afectin més d'un 20% del pressupost entre actuacions dins 
d'una mateixa operació. No obstant això, l'òrgan competent pot prohibir la modificació 
en el termini de tres mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits previstos 
en les bases reguladores. 
El pressupost de la despesa total elegible és de 2.726.981,59 € i rebrà una subvenció 
del FEDER de 1.363.490,80 €. La subvenció FEDER la rebrà directament l'entitat 
beneficiària encarregada d'executar la despesa elegible corresponent al pressupost de 
l'operació. 
Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA 
DESPESA 
Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que 
s'adjunta com a annex 2 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. L'entitat representant 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 del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l'entitat representant les 
declaracions de despesa degudament signades en el format i terminis necessaris per 
donar compliment a les obligacions de certificació de despesa del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
Les declaracions aniran acompanyades d'un informe d'execució físic, administratiu i 
financer de les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses executades, 
amb els justificants que permetin comprovar que es tracta de despesa efectivament 
pagada. 
Els formats i dades incloses en l'informe seran les necessàries per complir amb les 
obligacions d'informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes 
d'informació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
L'entitat representant s'encarregarà de coordinar la realització de les validacions de 
despesa en el nivell de projecte que el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix 
per a les operacions cofinançades amb el FEDER de manera prèvia a la remesa de la 
certificació de despesa. 
L'entitat representant utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats sòcies, i 
les seves pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en els mitjans 
previstos per a la certificació de despesa del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Les transferències del FEDER pel valor de la subvenció aplicable a la despesa 
considerada elegible es realitzaran directament des de l'autoritat de certificació a 
l'entitat beneficiària. Les entitats es comprometen a registrar aquesta informació dins el 
seu sistema de comptabilitat separada i comunicar-ne el cobrament efectiu a l'entitat 
representant. 
Els requeriments de documentació vehiculats a través de l'entitat representant seran 
satisfets en el termini de temps més breu possible, en els formats i models que siguin 
exigibles per satisfer les necessitats de seguiment o control que els originen. La 
documentació es remetrà a l'entitat representant. 
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 
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Les modificacions del PECT aprovades pel partenariat i, si s'escau, per les estructures 
de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s'incorporaran com addendes a 
aquest conveni. 
Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada de les 
irregularitats que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva. 
Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del 
finançament del FEDER declarat com indegudament rebut per part de les estructures 
de control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 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 FEDER que hagin rebut fins a la data. 
Vuitena. VIGÈNCIA 
El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d'inici 1 de gener de 
2017 i data prevista de finalització 31 de desembre de 2020. 
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. PUBLICACIÓ 
Publicar el present conveni al BOP de Girona i al Portal de Transparència per tal de 
donar compliment al que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010,de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat 
per la Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millora de la regulació 
normativa, i a l’article 10.1.a de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
i bon govern. 
Onzena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES 
Les entitats membres del PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu 
entorn territorial 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, i específicament: 
El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual s'estableixen 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 pel qual s'estableixen 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. 
El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre 
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disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
El Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que 
complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen 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 pel qual s'estableixen 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. 
El Reglament d'execució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel 
qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de 
transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació 
sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures 
d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i 
emmagatzematge de dades. 
El Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual 
es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb 
disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu 
de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons 
europeu marítim i de la pesca. 
El Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel 
qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament (UE) 
1303/2013 del Parlament i del Consell. 
El Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (Marc R+D+i) 
de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014). 
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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 el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. 
Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que, en l'exercici de 
les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu, així 
com tota regulació dictada per la Comissió Europea, el Consell Europeu i el Parlament 
Europeu aplicables als pressupostos i fons estructurals i d'inversió (EIE) de la Unió 
Europea. També és aplicable tota la normativa comunitària, estatal i autonòmica en 
relació amb comunicacions electròniques, capacitat probatòria documental i normativa 
tributària i comptable d'aplicació. 
Altra normativa de desplegament. 
Annex 1. Declaració responsable. 
Les entitats beneficiàries del PECT declaren que no han rebut cap altre finançament 
procedent del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a l'execució de les operacions i 
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tasques descrites en el PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn 
territorial. 
Que els fons públics i privats consignats per a l'execució del PECT apareixen tots en el 
pla de finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la 
Resolució de 5 de setembre de 2017. 
Que la intensitat de la subvenció del FEDER per a les operacions i tasques del PECT 
en cap cas supera els límits establerts a la convocatòria, factura a factura. 
Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, l'Estat 
membre i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel PECT, i en 
especial en els procediments de contractació, del tractament d'ingressos i de la 
normativa de competència i ajuts d'Estat. 
Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són 
correctes i fidedignes. 
Que respectaran les obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió, 
comunicació i publicitat de la intervenció del FEDER en el PECT que preveu el PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Annex 2. Governança. 
La gestió del PECT es durà a terme d’acord amb la clàusula sisena “Circuit de gestió, 
administració, justificació i control de la despesa” d’aquest conveni. 
Amb més detall, s’estableix un model de governança del PECT estructurat en els 
òrgans següents: 

5.Coordinació i representació davant la Generalitat  de Catalunya , per part de 
la Diputació de Girona com entitat representant del PECT. 

6.Consell rector : òrgan de coordinació i seguiment de les operacions format per 
l’entitat representant i les entitats amb operacions aprovades en el marc del 
PECT. 

7.Assemblea general : format per tots els membres del PECT, ja siguin entitats 
beneficiàries o entitats participants no beneficiàries. 

8.Òrgans de gestió: 
a.Gestió tècnica 
b.Gestió Administrativa 

A  continuació es defineixen els les funcions i la periodicitat de reunió de cada una de 
les institucions. 
Coordinació i representació davant la Generalitat d e Catalunya. 
Entitat : Diputació de Girona. 
Representants : Representació institucional per part de la diputada de Programes 
Europeus, Sra. Mª Àngels Planes i representació tècnica per part del responsable de 
Programes Europeus, Sr. Jordi Llach. 
Funcions : Coordinació del PECT Indústries Culturals i Creatives i representació i 
interlocució davant de la Generalitat de Catalunya. 
8.Consell Rector 
Entitats: Diputació de Girona i  Ajuntament de Girona. 
Representants : 1 representant institucional nomenat per a cada una de les 
institucions membres 
Funcions:  Seguiment executiu del PECT, validació de l’evolució dels projectes i 
operacions a partir dels informes elaborats per les unitats de gestió administrativa i 
tècnica i l’acompliment del quadre de comandament. 
Periodicitat : El Consell Rector es reuneix amb periodicitat semestral. 
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9.Assemblea General 
Entitats : Diputació de Girona, Fundació privada Escola Universitària ERAM, Fundació 
Casa de la Música del Gironès, Associació Gironina de Teatre, Cambra de Comerç de 
Girona, i altres agents de la quàdruple hèlix de l’àmbit de les Indústries Culturals i 
Creatives de la demarcació de Girona. 
Representants:  1 representant institucional nomenat per a cada una de les 
institucions membres. 
Funcions : exposició de l’evolució del PECT Indústries Culturals i Creatives. 
Periodicitat : l’assemblea general es reuneix amb periodicitat anual. 
Òrgans de gestió 
�Unitat de gestió Administrativa 
Entitat: Diputació de Girona 
Representant: Un representant tècnic administratiu 
Funcions: preparació de la documentació administrativa de justificació del PECT a la 
Generalitat de Catalunya a partir de la informació tramesa per les entitats que 
executen operacions, interlocució amb les entitats participants del PECT. Preparació 
de la part administrativa de l’informe d’evolució del PECT que valida el consell rector. 
Periodicit at: treball permanent en el PECT i sessions de treball trimestrals. 
�Unitat de gestió Tècnica 
Entitats :Diputació de Girona i Ajuntament de Girona,  
Representants : 1 Tècnic/a de Coordinació de la Diputació de Girona amb el suport de 
tècnics de les altres entitats. 
Funcions:  Preparació de la documentació tècnica de justificació del PECT a la 
Generalitat de Catalunya (s’escau), interlocució amb les entitats participants del 
projecte, pel que fa a l’evolució de les operacions. Preparació de la part tècnica de 
l’informe d’evolució del PECT que valida el consell rector. 
Periodicitat:  Treball permanent i sessions de treball trimestrals 
Mecanismes de gestió, seguiment i avaluació 
Principis de coordinació del projecte: 
� La coordinació general del PECT assegurarà la preparació i execució de les 

diverses operacions, actuacions i tasques a desenvolupar al llarg del projecte. 
� S’establirà un sistema de presa de decisions compartides entre els participants del 

PECT, que es formalitzaran a les reunions del Consell Rector a partir dels informes 
elaborats per les Unitats de Gestió. 

� Es delimitaran i s’assignaran les tasques a desenvolupar per part de cadascun dels 
participants del PECT d’acord amb el Pla de Treball i el calendari previst. 

� S’establirà un sistema d’intercanvi d’informació i lliurament de resultats periòdic per 
garantir el compromís constant de tots els participants i l’avenç del projecte en 
temps i forma. 

� Es garantirà la qualitat de cada etapa del procés atenint-se als criteris inherents 
amb els objectius establerts del projecte. 

Responsables de coordinació i gestió del PECT: 
� Coordinador general del PECT : 

El cap de Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona –que podrà 
delegar en el representant tècnic de la Diputació de Girona- serà la persona 
responsable de coordinar el PECT i tindrà les següents responsabilitats i funcions: 
- Convocar les reunions de coordinació del PECT i preparar l’ordre del dia. 
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- Dirigir i controlar la comunicació entre els participants del PECT. 
- Establir el sistema de coordinació i control del PECT que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 
- Formalitzar el seguiment del PECT mitjançant informes sobre resultats, 

costos, problemes i decisions. 
- Informar sobre l’avanç del PECT mitjançant l’emissió d’informes, 

presentacions, etc. 
� Responsable d’operació : 

Cada entitat amb operacions aprovades nomenarà un responsable per cada 
operació a desenvolupar en l’àmbit del PECT que tindrà les següents 
responsabilitats i funcions: 
- Establir el sistema de coordinació i control de l’operació que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 
- Formalitzar el seguiment de l’operació mitjançant informes sobre resultats, 

costos, problemes i decisions. 
- Informar sobre l’avanç de l’operació mitjançant l’emissió d’informes, 

presentacions, etc. 
Sistema de seguiment i control del projecte: 
� Es mantindran reunions periòdiques de seguiment, presa de decisions i coordinació 

del projecte, segons òrgans i rols definits, amb les periodicitats definides. 
� En les reunions de seguiment, tant la del Consell Rector com l’Assemblea General, 

el coordinador general del PECT presentarà l’estat del PECT i els representants de 
cada entitat sòcia (si escau) presentaran l’estat de cadascuna de les operacions de 
les que son responsables. 

� El sistema de seguiment del projecte estarà establert en base al Pla de Treball i 
calendari previst, i el quadre de comandament  amb indicadors de seguiment (a 
més a més dels de resultat definits en la present memòria tècnica) que permetrà 
determinar el grau d’avenç de les accions i les tasques previstes. 

Model de gestió una vegada finalitzat el PECT 
Un cop finalitzat el PECT, i de comú acord entre les entitats sòcies que hagin participat 
en el desenvolupament del PECT, es crearà una estructura ad-hoc de gestió que 
vetllarà per mantenir la dinàmica de funcionament i garantirà l’explotació i difusió dels 
resultats assolits a través del desenvolupament del PECT. 
Annex 3. Operacions.  
Operació 1. Coordinació 
Coordinar el conjunt de les operacions del PECT, fer el seguiment de com evolucionen 
i assegurar l’assoliment dels resultats marcats. Té dues línies principals: 1. Impulsar 
l’acompliment dels objectius fixats  en les diverses operacions del PECT i 2. 
facilitar la relació entre les entitats que el configuren, Comunicar i difondre els 
resultats aconseguits  amb el desenvolupament del PECT i transmetre’ls al conjunt 
d’administracions del territori i entitats sectorials implicades. 
Més concretament, dins de l’operació de coordinació es portaran a terme dues 
actuacions:  
1.Coordinació, impuls i seguiment de les operacions . La Diputació de Girona 

vetllarà perquè les entitats que configuren el PECT portin a terme les actuacions 
previstes segons el calendari, donarà suport a les entitats en tot allò que faci 
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referència a la justificació administrativa i econòmica i farà d’enllaç entre la Direcció 
General d’Administració Local i les entitats que confirmen el PECT. 

2.Comunicació i difusió . Es posarà un èmfasi molt especial en ressaltar la 
participació de la UE en el cofinançament de les operacions més enllà dels requisits 
d’obligat compliment- en el sentit que les activitats de comunicació que, en alguns 
casos, ja estan previstos en les operacions, siguin portades a terme d’una manera 
coordinada i coherent.  

L’operació de coordinació ha permetre, al final del recorregut del PECT, disposar d’uns 
aplicatius TIC i, sobretot, d’un sistema de gestió integrat dels agents, públics i privats 
de la demarcació de Girona que actuen en l’àmbit del turisme i visualitzar l’impacte 
dels fons europeus en el territori. Al mateix temps, ha de ser el facilitador per tal que la 
xarxa creada durant tots els mesos de treball conjunt pugui ser aprofitat. 
Projecte Girona Crea  
El projecte Girona Crea vol impulsar la creació d’una xarxa permeable de les indústries 
culturals i creatives de Girona i el seu territori, amb l’objectiu de reforçar un sector 
emergent, diversificar l’economia, crear ocupació de qualitat i fomentar la cultura com 
agent de cohesió social. Un teixit que ha d’afavorir la connexió entre els diferents 
agents culturals, ha de posar en valor els creatius i professionals locals dins del territori 
i la cultura del territori s’ha de valoritzar en l’àmbit regional, nacional i internacional, 
creant un ambient favorable per generar projectes innovadors i competitius que 
solidifiquin el teixit empresarial del sector. 
Per portar a terme el desenvolupament de la xarxa d’indústries culturals i creatives, 
promoure la innovació i consolidació de les Indústries Culturals i Creatives a Girona i 
territori, el projecte contempla dues operacions:  

a)Oficina de gestió i foment de les arts. 
b)Centres de creació i exhibició de les arts. 

Tota la infraestructura que es crearà amb el projecte (espais, materials, eina TIC i 
dispositius de comunicació) estarà a disposició de tot el sector creatiu de Girona i 
territori, públic i privat: artistes, companyies, grups de recerca i innovació en arts i 
cultura, empreses, centres de recerca, etc. La seva utilització no estarà tarifada 
econòmicament sinó que s’innovarà amb un sistema de retorn en serveis, banc 
d’hores o realització no onerosa de presentacions i espectacles, assessorament o 
mentoring de projectes,  en contrapartida justa i proporcionada en relació als serveis 
emprats. Els beneficiaris d’aquest retorn serà el mateix projecte, altres agents vinculats 
al sistema, de tal manera que tot el sistema es autoalimentarà de forma continuada. 
Per fer-ho més entenedor, si una empresa de producció d’espectables empra el plató, 
els materials tecnològics i audiovisuals, els dispositius de comunicació del projecte, 
haurà de fer un retorn proporcional a altres usuaris, així, projectes sèniors ajudaran als 
júniors, empreses madures donaran servei a start-ups incipients, etc. El sistema, 
plantejat com intercanvi just, evitarà les dificultats administratives i les càrregues 
impositives que suposaria plantejar el funcionalment del sistema a través d’una 
explotació i gestió econòmica. 
Operació 2. Oficina de Gestió i Foment de les Arts 
Objectius de l’operació  
L’objectiu general d’aquesta operació és proporcionar a l’àmbit de les indústries 
culturals i creatives una oficina de gestió i coordinació especialitzada que faciliti 
l’assessorament i suport al sector, impulsi la creació, producció, exhibició i promoció 
exterior de projectes culturals, en la que es fomenti les dinàmiques de treball 
col·laboratiu i d’economia compartida, utilitzant recursos tecnològics innovadors per 
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propel·lir la competitivitat de les ICC en el mercat global. El projecte es desenvolupa a 
partir de 4 actuacions. 
Descripció de l’operació 
Per el desenvolupament de la present operació es realitzaran les següents actuacions: 
1.Reforma i adequació de l’antic cinema modern com a oficina de gestió, 

coordinació i foment de les arts. 
Descripció: Proporcionar un espai com a seu i oficina de gestió, on s’accedeixi als 
serveis d’assessorament, coordinació i suport per a les ICC amb la finalitat d’impulsar 
el sector creatiu. A més, l’espai posarà a disposició del sector diferents recursos 
tecnològics.  
Justificació: L’objectiu és disposar d’una oficina que sigui un punt de referència del 
sector, i que aquest punt sigui l’Oficina de gestió i foment de les arts de Girona i la 
seva àrea d’influència, metropolitana i antenes de desplegament al territori de les 
comarques de Girona. Per això es proposa la reforma d’una planta de l’edifici de l’antic 
cinema Modern (Veure Annex. Plànol 3ª planta - proposta de rehabilitació de l’edifici 
de l’antic cinema Modern). Aquesta ubicació es idònia per la seva centralitat i pel fet 
que genera un important quadrilàter d’equipaments culturals creatius amb el Centre 
Cultural de la Mercè, la Casa de Cultura i el Teatre Municipal de Girona. 
L’espai disposarà d’un equip especialitzat de coordinació, suport i assess orament , 
serà un punt de referència per a creadors i indústries creatives, on es fomentarà el 
networking i la cocreació i es donarà accés a diferents recursos tecnològics  per 
potenciar el talent i la creativitat amb la finalitat de que sorgeixin projectes innovadors i 
competitius.  
L’espai haurà de donar resposta a:  

�Posar a l’abast de les ICC un espai centralitzat de gestió i coordinació innovador 
�Facilitar entorns de cocreació i de coideació  
�Posar a treballar conjuntament elements i agents ara dispersos 
�Contribuir a millorar la productivitat en innovació de les empreses culturals 
�Fomentar la creativitat en els projectes d’innovació presents i futurs 
�Proporcionar un espai amb diferents recursos tecnològics per propel·lir el 

creixement i la innovació de les ICC 
�Facilitar un espai de contacte de les ICC i la ciutadania per fomentar el consum de 

productes culturals 
Actuació: L’antic Cinema Modern ocupa una parcel·la de rectangular d’una superfície 
aproximada de 1.063 m2. Està situada entre mitgeres que s’obre als carrers Nou del 
Teatre i Portal Nou. Fa 28 anys el Teatre Modern era un cinema amb dues sales. La 
sala principal es corresponia amb la de l’antic teatre i constituïa, ella sola, amb la 
platea i l’amfiteatre, un edifici d’una sola planta situat a continuació de l’anterior. 
Uns anys després de la clausura del cinema la finca passà a mans de l’Ajuntament 
que hi instal·là, a la segona planta pis de l’edifici de Nou del Teatre, a l’antiga sala B, 
l’actual cinema Truffaut, amb un accés independent des del carrer del Portal Nou a 
través d’un pas descobert al costat de la sala gran. El volum de la sala del Truffaut 
ocupa també part de la planta tercera, a la resta de la qual hi ha uns espais fa molt de 
temps sense ús que havien estat un antic habitatge i d’altres locals socials de l’antic 
Ateneu.  
L’Ajuntament de Girona es planteja la conversió de la tercera planta de l’antic Teatre 
Modern dotant l’edifici d’una funció específica i singular com a equipament cultural, 
que complementi l’oferta dels ja existents en aquesta part del Barri Vell, on hi ha, 
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bàsicament, el Teatre Municipal i el Centre Cultural “La Mercè”. L´objectiu d’aquesta 
actuació és impulsar el sector creatiu i acostar la cultura a la ciutadania vol crear un 
espai de referència, que doni visibilitat al sector i que coordini de manera efectiva als 
creadors i indústries culturals de Girona i el seu entorn, i per aquest motiu. L’aspecte a 
destacar és la reestructuració de la tercera planta amb la rehabilitació d’una antiga 
sala i redistribució de la resta com espais d’oficines i laboratori de creació.  
Amb l’Oficina de les Arts, en el Modern, s’ubicaran dos espais de creació (plató 
audiovisual i sala de postproducció), que l’Oficina gestionarà.   
A més de la part de reforma que es presenta a cofinançament dins del PECT, 
l’Ajuntament de Girona té previst fer-se càrrec, paral·lelament, del cost de la resta 
d’adequació del Modern, amb espais complementaris dedicats al mateix projecte de 
les ICC, garantint la sostenibilitat i continuació de l’Operació i del projecte global.     
Metodologia: El termini d’execució de les obres es considera de 18 mesos. Aleshores, 
el calendari estimat de les diferents actuacions és el següent: redacció del projecte 
tècnic pel Servei Municipal de Projectes (juliol 2016 / març 2017), aprovació inicial del 
projecte tècnic (abril 2017), aprovació definitiva del projecte tècnic (juny 2017), licitació 
del projecte tècnic (juliol 2017), adjudicació del contracte d’obres (setembre 2017), inici 
de les obres (octubre 2017), finalització de les obres (març 2019). 

Amb la redacció del projecte es valora amb cura el pressupost de l’actuació, superant 
les dificultats que comporta el fet de tractar-se d’unes obres de rehabilitació amb punts 
de dificultat: els requeriments finals d’evacuació i protecció d’incendis, la resposta de 
l’actual sistema estructural,  tot i que està clar que, finalment, es presentarà la 
implementació de les exigents instal·lacions de l’actual normativa. 

En proposar-se, per a l’execució de les obres un sistema compartit de finançament 
amb una important aportació dels FEDER convé, des del primer moment, deixar ben 
clar quin és l’àmbit de l’operació objecte de finançament europeu. És a dir, cal distingir, 
dins les previsions del projecte, quin és l’àmbit físic de les obres que ha de ser objecte 
del programa FEDER i definir aquest àmbit de manera que pogués posar-se en servei 
tot i que les obres fora d’aquest, finalment no s’executessin o s’executessin amb 
retard. Aquest àmbit resta ben definit als plànol que s’adjunta.Es realitzarà un acurat 
seguiment d’obres comptant amb la col·laboració dels serveis tècnics municipals.Es 
vetllarà la qualitat dels materials emprats, tenint en compte en tota l’actuació 
arquitectònica els criteris mediambientals i de sostenibilitat que s’exigiran en el plec de 
condicions. 
Contractació d’obres i serveis amb el màxim respecte en relació a la Llei de contractes 
del sector públic acomplint amb cura amb les mesures de publicitat i de transparència.  
2.Creació d’una eina TIC transversal de coordinació  del Sector de les ICC 
Descripció: Eina TIC transversal que serveixi d’instrument per coordinar el sector i fer-
lo visible al públic general potenciant les dinàmiques de treball col·laboratiu en línia. 
Justificació: Actualment hi ha moltes eines per gestionar continguts; no obstant, són 
eines parcials creades per fer blogs o per tenir una web corporativa molt generalista 
per la seva concepció municipal-institucional. Cal una plataforma tecnològica que sumi 
totes les principals funcions per crear una eina potent que fomenti dinàmiques de 
treball en línia dins els sector de les indústries culturals i creatives. Estem parlant d’una 
eina que ja estarà pensada per ser útil al sector i pel públic, superant els condicionats 
que imposava la concepció institucional dels antecedents.Impulsada per la l’Oficina de 
gestió i foment de les arts es crearà una eina TIC transversal que serveixi d’instrument 
per coordinar el sector. Les noves tecnologies han obert un ventall de possibilitats per 
crear relacions directes entre creadors, professionals, empreses, gestors i   
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destinataris dels diferents serveis culturals. Per això, l’eina és àmpliament reclamada 
pel sector per facilitar la seva estructuració i la interacció entre totes les parts. Avui, el 
marc digital esdevé imprescindible per a la comunicació, difusió i la connexió entre 
persones amb interessos comuns i diferents zones geogràfiques. En el transcurs del 
PECT caldrà dissenyar un format flexible, amb capacitat de respondre a les 
necessitats del sector i ser una eina de referència i de treball col·laboratiu entre els 
diferents agents de les ICC.  El que es projecta és una eina de tots, que tots els 
implicats poden pensar, millorar i utilitzar. 
L’eina haurà de donar resposta a: 

� Als professionals del sector, afavorint un entorn digital incrementant la 
connectivitat per compartir coneixements i fomentar el treball cooperatiu en 
línia.  

� Als participants actius de les ICC (creadors, alumnes, artistes...), afavorint un 
entorn digital per compartir coneixements i informació entre espais de creació i 
centres de formació. 

� Al públic general, afavorint la difusió del coneixement i de les activitats de les 
ICC. 

� A la comunicació entre els tots els agents implicats i també cap a la ciutadania.  
Actuació: Amb l’eina TIC es crearà una àrea d’organització dels 
professionals del sector , amb elements innovadors de treball cooperatiu en 
xarxa i de dinàmiques de treball en línia. Com també una àrea amb elements 
innovadors de treball cooperatiu en xarxa i de dinàmiques de treball en línia 
entre espais de creació i els centres de formació d els futurs professionals 
que reverteixen en aquest sistema de les ICC de Gir ona .   

El projecte contempla la posada en funcionament d’un gran centre de creació 
coordinat virtualment i gestionat mitjançant diferents recursos en xarxa, com ara 
creació de diferents espais de treball, taulers d’anuncis, intercanvi d’informació o 
assessorament presencial i/o en línia, entre d’altres actuacions desplegades en virtut 
de la resta d’accions del projecte. 
L’eina servirà per difondre el coneixement i l’oferta de les activitat s que actuï com 
una xarxa social del sector, oberta a la participació i que posi en relació a les 
empreses, participants actius i ciutadania i vehiculi totes les activitats i accions de 
l’operació.  
Amb l’eina digital es farà visible l’innovador centre de creació virtual sorgit del projecte, 
es fomentarà la innovació creativa i tecnològica amb la possibilitat de fer visibles en 
línia els processos de creació i es farà partícip a la ciutadana utilitzant els recursos de 
difusió de les estructures d’una xarxa social.   
La utilització dels recursos informàtics i tècnics d’una xarxa social vertical (una xarxa 
amb interessos comuns en el que s’intenta agrupar un gran nombre d’usuaris), 
permetrà que els usuaris puguin comunicar-se en temps real, compartir coneixements, 
debatre en fòrums, publicar continguts, fer comentaris, incloure recursos externs, en la 
que es potenciï la interconnectivitat i l’expansivitat de la informaci ó, així com la 
cocreació, entre d’altres. 
Metodologia:  Per tal de dissenyar a mida una eina útil, i que complementi a les que ja 
existeixen en el mercat, comptem amb l’assessorament de persones dels grups de 
participació i amb un grup de treball “d’esquarterament” (anàlisi, crítica a fons i 
proposta) format per: personal universitari, professionals de les ICC, persones 
emprenedores en l’àmbit de les TIC,...que a través de diferents sessions ens ajudaran 
a analitzar els punts febles, els  erronis i els incoherents per buscar la fórmula que 
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garanteixi la viabilitat de la mateixa i el seu èxit una vegada en funcionament, i doni la 
cobertura real a les necessitats detectades. 
Un cop detectades les necessitats reals del sector es procedirà al seu 
desenvolupament, després es durà terme la implementació i la dinamització de l’eina a 
nivell de les ICC i de la ciutadania. 
3.Creació de Marca i Comunicació: Girona Crea 
Descripció: Estructuració, aglutinació i comunicació del teixit d’indústries culturals i 
creatives, creant una marca de qualitat que identifiqui els nodes que formen part de la 
xarxa de l’economia de la creativitat: empreses, centres, espais d’exhibició, creació, 
etc., els doni a conèixer per tot el territori i contribueixi a la seva internacionalització.  
Justificació: Davant la necessitat d’una major professionalització i competitivitat  
d’un sector que roman pendent d’aglutinar, amb la voluntat de contribuir amb accions 
positives que facin emergir l’economia  en aquest camp i d’estructurar aquest 
sector , es valora estratègic apostar pel desenvolupament futur a partir d’una nova 
marca de qualitat: Girona crea.  
La marca haurà de donar resposta a:  

�A l’estructuració del sector 
�Crear un marc de relació del sector creatiu 
�Contribuir al desenvolupament i creixement dels membres implicats 
�Donar visibilitat i promocionar de forma conjunta l’àmbit de les ICC 
�Disposar d’informació sobre el volum i la distribució territorial (mapejat) del sector 
�Fomentar la captació de nous talents 
�Donar a conèixer la producció gironina a escala nacional i internacional 

Actuació: Es crearà el distintiu de Girona Crea  i es donarà a conèixer al sector. A 
través d’un protocol de valoració i validació  es concedirà la possibilitat d’aplicació 
de la marca en els dispositius de visibilitat les empreses del sector. Aquesta en ha 
d’ajudar a estructurar els sector i es preveu que contribueixi al desenvolupament i 
creixement dels membres implicats. Es planteja un fórmula inspirada en el que són les 
D.O. 
Les indústries del sector creatiu seran conegudes sota un marc de relació  que les 
farà visibles mitjançant un desplegament de dispositius de comunicació , digitals i 
intel·ligents, que donaran a conèixer la qualitat i la producció creativa a visitants i 
turistes  
Metodologia: De manera inicial es mapejarà el sector per cercar tenir obtenir un estat 
dels possibles membres a incloure a la marca: Girona Crea. També es crearan unes 
normes i protocols d’utilització perquè la marca pugui ser utilitzada en establiments, 
oficines, empreses, webs, esdeveniments promocionals... i ser reconegudes com a 
incloses a la denominació Girona Crea. 
A través de l’eina TIC transversal i altres mitjans de difusió s’amplificarà la visibilitat de 
la marca a nivell de territori, però també ens caldrà un pla per donar a conèixer la 
marca i la producció gironina a escala nacional i internacional. 
4.Foment i coordinació dels àmbits de les arts escè niques, la música i cinema 

audiovisual 
Descripció: Es crearà un projecte estratègic que destaqui en cohesió i coherència de 
tot el que es fa en teatre, música, dansa, arts visuals i audiovisuals en el territori, ja 
sigui en gestió, producció, exhibició, difusió o en un àmbit social i de promoció. 
Aquesta actuació té vinculació amb totes les operacions del projecte, però 
especialment a l’Op. 1: actuació 2 i de l’Op. 2: actuació 2. 
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Justificació: Dins les arts escèniques, la música, les arts visuals i les audiovisuals a la 
ciutat i territori fa anys que es produeixen productes de gran qualitat. Aprofitant la bona 
acollida d’aquests productes culturals en la ciutadania, es crearà un projecte 
estratègic , un full de ruta basat en una manera de fer les coses que ens distingeixi 
respecte d’altres territoris.  
L’actuació ha de donar resposta a:  

� Establir una xarxa que articuli el sector gironí dins dels àmbits de l’actuació 
� Expandir els festivals, com a generadors d’ocupació i activitat econòmica, de les 

arts visuals i audiovisuals de Girona i territori  i de les arts escèniques i musicals 
� Fomentar el rol estratègic de l’audiovisual, el multimèdia i l’art digital 
� Atraure rodatges a la ciutat, i enfortir les estratègies de difusió i comercialització 

de l’obra cinematogràfica que s’ha realitzat a la ciutat de Girona i la demarcació 
� Incrementar l’exhibició dels àmbits de l’actuació 

Actuació: L’actuació contempla crear un projecte que fomenti i coordini , per primera 
vegada i amb ambició de durabilitat i consolidació , els sectors de les arts 
escèniques, la música, les arts visuals  i les audiovisuals, inclòs el cinema, per posar 
en comú el potencial existent i la col·laboració professional entre els diferents àmbits 
artístics. El treball coordinat mitjançant personal tècnic especialitzat i multidisciplinari 
ha de fer créixer de forma exponencial les produccions , alhora que consolidarà 
aquests àmbits com un element de posicionament i de creació de riquesa i de millora 
social.  
Metodologia:  El projecte ha d’identificar la indústria i els diferents agents. Determinar 
un mapa de l’àrea d’influència gironí (àrea urbana, demarcació, etc.). S’ha d’identificar 
la indústria i els agents que intervenen en cada sector artístic i les seves interrelacions, 
elaborar un catàleg o directori que catalogui els components identificats i agents, així 
com el valor econòmic que suposa.  
S’unificaran els processos dins aquests àmbits, per posar en comú el potencial 
existent i la col·laboració professional, per sumar noves propostes culturals, a les que 
ja s’estan duent a terme a Girona i a la resta del territori, esdevenint, així, pioners en 
maneres de fer dins l’àmbit cultural, i treballant, pel desenvolupament sectorial local al 
mateix temps que la internacionalització dels productes madurs i excel·lents. 
Operació 3. Centres de Creació i Exhibició de les A rts 
Objectius de l’operació 
L’objectiu d’aquesta operació és posar en funcionament espais de creació i producció 
sorgits dins de l’àmbit de les indústries culturals i creatives en que es potenciï la 
producció de projectes visuals i audiovisuals. Amb la present operació, i molt lligat amb 
l’operació anteriorment exposada, es vol dotar el territori d’uns espais de creació i 
producció artística que han de funcionar en xarxa i estar a disposició de professionals, 
artistes, emprenedors emergents,  de programes de residències creatives per impulsar 
la competitivitat i la innovació en l’àmbit cultural. Aquesta operació també planteja una 
prova pilot com a banc de prova de l’ús d’aquests espais, de coordinació de diferents 
professionals i sobretot d’aplicació d’eines innovadores.   
Descripció de l’operació 
El projecte es desenvolupa a partir de 3 actuacions: 
1.Banc d’equipament especialitzat i laboratoris de les Indústries Culturals i 

Creatives 
Descripció: L’actuació contempla la creació d’un entorn físic necessari per l’intercanvi 
d’experiències i la creació de noves produccions dins el sector de les arts.  
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Aquesta actuació està vinculada a totes les accions del projecte però, especialment, a 
l’Op. 1: actuació 1, actuació 2, actuació 4 i Op. 2: actuació 2 
Justificació: En el banc d’equipament especialitzat i laboratoris de creació i producció 
es donaran serveis de suport  als creadors i artistes visuals, audiovisuals i sonors, en 
els seus processos de recerca, creació i producció . També, es recolzaran els 
processos de conceptualització, tècnics i instrumentals, per tal de contribuir a la 
creació audiovisual de qualitat acompanyant a partir de l’expertesa tots els processos 
que intervenen en la producció d’obres. En aquest sentit serà de màxim importància 
aprofitar les xarxes i contactes existents en altres plataformes locals com són el FIMG, 
el Bòlit, l’ERAM, etc. 
L’actuació ha de donar resposta a:  

�L’impuls i l’ampliació dels espais de creació i producció (tallers, laboratoris de creació, 
espais de treball i d’interacció artística...) 

�Fomentar la innovació i la recerca creativa  
�Esdevenir centre d’experimentació de grans empreses de tecnologia audiovisuals 

i multimèdia. 
�Retenir els creadors de Girona i el territori per evitar la diàspora del sector 
�Extreure, interrelacionar i desenvolupar el talent creatiu que hi ha a l’ERAM, 

EUMES, EMA, grau Videojocs i robòtica de la UdG.  
�Fomentar les residències de creació internacionals i els intercanvis 

Actuació: L’actuació se centra en la creació d’uns espais nous com:  
� Espai-laboratori polivalent a la Capella de Sta. Llúcia. Un espai per a la recerca i el 

desenvolupament dels nous formats, sobretot digitals, així com la seva difusió i 
suport als artistes a l´hora d’utilitzar-los. L’espai permetrà desenvolupar un 
projecte internacional d’artistes en residència creativa en espai de creació (per 
convocatòria) i en connexió i xarxa amb altres espais de creació del món, 
especialment establint un pont amb Barcelona. 

� Plató audiovisual adaptable a altres usos (assaig arts escèniques,...), localitzat 
amb l’Oficina de les arts a la tercera planta de l’antic cinema Modern. 

� Laboratori de postproducció localitzat amb l’Oficina de les arts a l’antic cinema 
Modern. 

� Espai equipat amb material per donar suport a la creació gràfica (localitzat al entre 
Cultural la Mercè). 

Metodologia:  Des de l’Oficina de gestió de les arts es crearà una finestreta única per 
la gestió dels espais en xarxa. A més, s’establiran uns protocols d’ús i adequació dels 
espais de creació, d’exhibició, residència d’artistes, recursos tecnològics i materials, 
etc. 
L’actuació haurà d’avaluar també tots els recursos existents a la ciutat i al seu entorn 
susceptibles de ser integrats en una xarxa per posar-los a disposició dels usuaris a 
partir de la definició d’uns protocols.  
D’altra banda, el projecte sorgiria al mateix temps que es crea el nou centre de creació 
d’arts visuals i musicals digitals d’Albí (ciutat francesa agermanada amb Girona)  amb 
el qual es pot mantenir un nexe col·laboració establint vies fructíferes de col·laboració i 
internacionalització no només de l’actuació mateixa, sinó també dels resultats. 
2.Xarxa d’espais de creació i d’exhibició de les In dústries Culturals i Creatives 
Descripció:  Creació d’una xarxa entre tots els agents de les ICC, i dels espais de 
cocreació i coworking, tant a nivell físic com virtual, amb el suport de l’eina TIC 
transversal. També per tal de complementar l’activitat de creació i de foment de 
l’emprenedoria i fer-lo visible, cal impulsar espais d’exhibició de petit i microformat, 
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com aparador i programa pilot d’introducció al mercat dels projectes que tenen els 
creadors i indústria associada. 
Justificació: Per tal de complementar l’activitat de creació i de foment de 
l’emprenedoria del teixit creatiu artístic i fer-lo visible a la ciutadania, ens cal 
contrarestar la mancança evident d’espais d’exhibició de petit i microformat , de 
forma que siguin un aparador i programa pilot d’introducció al mercat dels projectes 
que tenen els creadors i indústria associada .  

Si no és així, estarem en un entorn que incidirà en la creació però que llavors no tindrà 
sortida per poder convertir-se en producte. El primer «banc de proves» per als 
productes de la Girona creativa ha de ser Girona, els seus barris i els municipis de 
l’entorn urbà. L’actuació ha de donar resposta a:  

� Relacionar els agents deslocalitzats de l’emprenedoria de les ICC 
� Projectar la figura de circuit creatiu i cultural 
� Promocionar projectes i creadors  
� Impulsar xarxes d’innovació tecnològica de consum cultural 
� Promoure la participació de la ciutadania en els projectes culturals de proximitat 
� Esdevenir un pol d’atracció de projectes i creadors cap a la xarxa creativa 
� Facilitar l’obertura de locals i de programacions com a plataformes d’exhibició en 

arts escèniques, música, arts visuals, audiovisuals o pluridisciplinaris. 
Actuació: Observant les dinàmiques actuals, hem vist que disposem d’un circuit 
orientat al mitjà i gran format, vinculat a una franja de propostes culturals, però no 
tenim aquest circuit de «micro» i petit format, que cal construir.  
Es vol fomentar que aquests espais no siguin només llocs habituals, sinó convertir 
llocs que no són normalment susceptibles de ser espais d’art s’hi acabin convertint. 
Des de poder oferir concerts en el Hall d’un hotel o un museu a instal·lar exposicions o 
projeccions en una botiga de roba o un restaurant. 
El projecte està pensat també per posar la cultura a peu de carrer, donat cobertura a 
diferents accions deslocalitzades en diferents indrets de la ciutat, als barris i indrets del 
seu entorn i exportables a la resta de territori. Això ofereix un valor de proximitat, la 
gent no es desplaça a “equipaments de les arts” sinó que són les arts que es 
desplacen a llocs de proximitat dels ciutadans. Es vol crear la figura del circuit que 
alhora es visualitzarà en itineraris en mapa a través de paper i sobretot d’aplicacions 
informàtiques.  
També es crearà, vinculat amb la captació de públics d’aquest projecte, una xarxa 
d’innovació tecnològica d’exhibició. 
Metodologia: En aquests moments i des del treball iniciat a les taules participatives es 
té un primer esbós d’espais susceptibles de formar part de la xarxa. Caldrà amb la 
present actuació avaluar de forma exhaustiva tots els espais existents a la ciutat i al 
seu entorn, veure quines són les seves possibilitats per posar-los a disposició dels 
usuaris a partir de la definició d’uns protocols.  
Una vegada constituïda la Xarxa d’espais de creació i exhibició, caldrà gestionar-la des 
de l’Oficina de gestió i de foment de les arts (i quan sigui necessari amb coordinació 
amb els gestors d’altres municipis) com a punt de referència que ha de coordinar i 
centralitzar la dinàmica participativa dels agents implicats en aquest innovador 
ecosistema creatiu (amb l’objectiu de poder esdevenir una finestreta única amb un 
protocol propi d’usos).Aquesta actuació es realitzarà amb la col·laboració del soci 
participant Fundació Casa de la Música.  
3.Prova pilot. Creadors d’itineraris d’experimentac ió innovadora del patrimoni. 
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Descripció: Realització d’una prova pilot que posi en pràctica la coordinació d’equips 
de professionals que treballin junts per crear experiències tematitzades úniques que 
incloguin visualització en realitat virtual, teatralització, experiències sonores,...  
Justificació:  
L’actuació ha de promoure equips que integrin diferents professionals amb capacitat 
de crear productes exclusius  i que puguin ser venuts com a paquets turístics o 
educatius per a la promoció del patrimoni cultural .    
Aquests productes poden representar a llarg termini una solució per poder 
desestacionalitzar el turisme, permetent l’atracció de visitants en qualsevol moment de 
l’any i l’adaptació a tipus molt variats de visitants/públics. A llar termini hi ha la 
possibilitat de difusió a altres àmbits d'aquest tipus de tecnologia i procediments. 
L’actuació ha de donar resposta a:  
� Establir una indústria pròpia amb capacitat de concebre productes exclusius, de 

qualitat i innovadors en l’àmbit de les rutes/itineraris culturals, amb el suport de les 
noves tecnologies i amb un enfocament calidoscòpic on intervinguin gran part de 
les activitats que composen les ICC.  

� Crear d’un teixit empresarial i tingui capacitat de generar una demanda exterior i 
posar en el mercat productes amb valor afegit que li permeti ser un referent a 
nivell regional i internacional.    

� Promoure, amb la prova pilot vinculada al turisme, una reutilització dels recursos 
del patrimoni cultural a través de les indústries creatives. 

Actuació: Es contempla amb aquesta actuació la creació de continguts en l'àmbit de 
realitat virtual immersiva (visionat 360º, ulleres de realitat virtual), un recurs innovador 
per a la difusió i coneixement del patrimoni cultural.  
A més, s’impulsaran nous sistemes i procediments organitzatius per a projectes 
multidisciplinaris creant a mig i llarg termini equips professionals que puguin respondre 
a una demanda i posar al mercat productes innovadors relacionats amb la posada en 
valor del patrimoni tals com companyies, actors, dissenyadors d’escenaris, creació de 
vestuari, escriptura de guions audiovisuals, documentació històrica, etc. 
Metodologia: Aquesta actuació és realitzarà amb la col·laboració directa del soci 
participant Fundació Privada  Escola Universitària ERAM, amb l’assessorament de 
l’Associació Gironina de Teatre i dels experts en patrimoni municipals, i té l’objectiu de 
crear, a través d’eines i formats innovadors i noves tecnologies existents, 
rutes/itineraris turístics d’experimentació del patrimoni cultural a través dels sentits. 
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Annex 4. Pla de treball. 
 

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

Operació 1. Coordinació

1. Coordinació, impuls i seguiment

2. Comunicació i difusió

Operació2. Oficina de gestió i foment de les arts

Actuació 1. Adequació antic cinema Modern com a Oficina de gestió i foment de les arts. 

Actuació 2. Creació eina TIC transversal del sector ICC. 

Actuació 3. Creació de marca i comunicació: Girona Crea Redacció de normes i protocols

d’aplicació, concessió i ús (Oficina de les Arts)

Actuació 4. Foment i coordinació dels àmbits de les arts escèniques, la música el cinema i

audiovisuals

Operació3. Centres de creació i exhibició de les arts

Actuació 1.Banc equipament especialitzat i laboratoris de les indústries cultural i creatives.

Acció 2. Xarxa d’espais de creació i d’exhibició de les indústries culturals i creatives.

Acció 3. Prova pilot. Creadors d’itineraris d’experimentació innovadora del patrimoni.

Operacions

2017 2018 2019 2020
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Annex 5. Pressupost 

 

 
 
 

 
 

Total despeses 

elegibles

Import % Import % Import % Import % Import % Import %

Diputació de 

Op1. 
119.024,37 €

        
100,00 -  €

     0,00 -  €
                      

0,00 -  €
                      

0,00 -  €
                      

0,00 -  €
                       0,00 119.024,37 €

                

Ajuntament de 

Op2.Oficina de Gestió 

foment de les 

816.344,58 €
        

37,38 189.500,00 €
        

8,68 9.624,55 €
             

0,44 1.045.790,00 €
      47,89 -  €

                      
0,00 122.451,69 €

        
5,61 2.183.710,82 €

     

Ajuntament de 

Op.3 Centres de Creació 

Exhibició de les arts

241.660,00 €
        

56,96 85.000,00 €
          

20,04 16.337,41 €
          

3,85 45.000,00 €
          

10,61 -  €
                      

0,00 36.249,00 €
           8,54 424.246,40 €

                

Total PECT ICC
1.177.028,95 € 

      43,16 274.500,00 €
        

10,07 25.961,96 €
          

0,95 1.090.790,00 € 
      40,00 -  €

                      
0,00 158.700,69 €

        
5,82 2.726.981,54 € 

             

5. Viatges i 

internacional
6. Despeses 1.Persona 2. Col·laboracions 

3. Invesrió en equipament 

instrumenta

4. inversió 

insfraestructure
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Aquest conveni se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalat al principi.” 
 
TERCER. Facultar al president per la signatura del document d’acceptació de la 
subvenció i del conveni de participació relacionats en el punts primer i segon i la resta 
de documentació necessària per al desplegament d’aquest acord. 
 
QUART. Facultar al president per incorporar aquelles modificacions de caràcter no 
substancial que siguin requerides per l’execució del conveni. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a dos quarts 
d’onze, de la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, el secretari, que 
en dono fe. 
__________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 
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