
Acord per a la presentació conjunta de projectes comuns a la 
convocatòria d’Ajuts Girona Crea a la creació i producció artística

Relació d’intervinents en el projecte presentat 

Intervenen en cas de persones jurídiques1 

D’una part: 

Nom: CIF:

Persona representant: 

Domicili seu social: Municipi: 

Per altra part: 

Nom: CIF: 

Persona representant: 

Domicili seu social: Municipi: 

Per altra part: 

Nom: CIF:

Persona representant: 

Domicili seu social: Municipi: 

Per altra part: 

Nom: CIF:

Persona representant: 

Domicili seu social: Municipi: 

En cas d’agrupació de persones físiques1  

D’una part: 

Nom: NIF:

Persona representant: 

Adreça: Municipi:

Per altra part: 

Nom: NIF: 

Persona representant: 

Adreça: Municipi:

Per altra part: 

Nom: NIF: 

Persona representant: 

Adreça: Municipi:

1 Si hi ha més persones intervinents, aquest apartat s’ha d’omplir per cada una de les persones 



Per altra part: 

Nom: NIF: 

Persona representant: 

Adreça: Municipi:

Manifesten 

1. Que les persones físiques o jurídiques signants del present acord no tenen ànim de lucre i que
tenen com a objectiu                                                                                                                  .2

2. Que disposen dels recursos necessaris per assolir els objectius del projecte i representen a
l’agrupació durant la tramitació de l’expedient.

3. Que cada una de les persones físiques o jurídiques volen treballar unides per assolir els
objectius d’un projecte presentat conjuntament fins a la finalització del projecte.

Acorden 

Primer. OBJECTE 
1. L’objecte d’aquest acord és establir i regular la col·laboració entre les presents persones

físiques o jurídiques per el desenvolupament del projecte                                                        .

2. Cal indicar la participació percentual de cada persona física o de cada entitat en el
desenvolupament del projecte.

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

Segon. REPRESENTACIÓ I INTERLOCUCIÓ DAVANT DE L’AJUNTAMENT DE 
GIRONA 

1. Les persones físiques o jurídiques signants, amb data    , acorden  que 

  3, amb NIF  presentin la sol·licitud d’ajut 
        en la Girona Crea pel projecte   

modalitat        . 

2. En cas de resultar beneficiari/a de la subvenció haurà de complir amb tots els requisits exigits a
les Bases reguladores i a la convocatòria i serà a tots els efectes l’únic/a beneficiari/a davant
l’Ajuntament.

2 Indicar l’objecte del projecte 
3 Nom i cognom de la persona representant i interlocutora 



Tercer. OBLIGACIONS DE LES PARTS4 

Per part de: 

Per part de: 

Per part de: 

Per part de: 

Per part de: 

Quart. VIGÈNCIA 
Aquest acord tindrà una vigència des de la data de l’assignatura el dia ___ de/d’ ___________ de 
20___ i abastarà en els seu àmbit tota la col·laboració entre les parts des de l’inici de l’activitat. 

Cinquè. CAUSES DE RESOLUCIÓ I EFECTES 
El present acord de col·laboració s’extingirà per alguna de les causes següents: 

1. Caducitat de la vigència del present acord de col·laboració

2. Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit

3. Per incompliment de qualsevol dels compromisos establerts en aquest acord de la
col·laboració i aquells que assumeixen les parts durant el transcurs de la seva vigència.

4. Per les causes generals establertes en la legislació vigent.

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat i a un únic efecte. 

Signatura, Signatura, 

Nom i càrrec Nom i càrrec 

Signatura, Signatura, 

Nom i càrrec Nom i càrrec 

Signatura, Signatura, 

Nom i càrrec Nom i càrrec 

4 Cada persona física o jurídica haurà de detallar els compromisos , aportacions i el seu paper en el projecte. 
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