
CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DEL CENTRE 
D’EDUCACIÓ ESPECIAL PALAU I L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER A LA 
REALITZACIÓ D’UN CASAL D’ESTIU 2018 

Girona, 13 de juliol de 2018 

 

REUNITS 

D’una part, el senyor Carles Ribas i Gironès, regidor delegat de Joventut de l’Ajuntament 
de Girona, assistit pel senyor José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la 
Corporació. 

I d’altra part, la senyora Carina Paradeda Bosch, representant l’Associació de Mares i 
Pares del Centre d’Educació Especial Palau amb NIF G17053935.  

 

INTERVENEN 

El primer com a representant de l’Ajuntament de Girona i en virtut de les facultats 
atribuïdes per l’article 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

La segona en representació de l’Associació de Mares i Pares del Centre d’Educació 
Especial Palau amb NIF G17053935. 

Ambdues parts  

 

MANIFESTEN 

És interès de l’Ajuntament de Girona promoure durant el període d’estiu una oferta 
ciutadana àmplia i diversa d’activitats d’esport i lleure per a infants i joves en condicions 
òptimes de qualitat i accessibilitat. 

És interès de l’Associació de Mares i Pares del Centre d’Educació Especial Palau 
col·laborar en aquest objectiu oferint l’activitat: Casal CEE Palau. 

Per dur a terme aquestes voluntats instrumenten aquest conveni, que s’articula 
mitjançant els següents 

 

PACTES 

Primer. Objecte del conveni 

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració de l’Ajuntament de 
Girona i l’Associació de mares i pares del Centre d’Educació Especial de Palau per al 
finançament de la participació dels 5 infants empadronats al municipi de Girona i 
inscrits en el casal d’estiu 2018. 
 



Segon. Compromisos de l’Associació de mares i pares del Centre d’Educació 
Especial de Palau. 

Amb la signatura del present conveni, l’Associació de mares i pares del Centre 
d’Educació Especial de Palau es compromet a: 

2.1 Destinar la subvenció municipal exclusivament a la finalitat per la qual ha 
estat concedida. 

2.2 Fer constar la col·laboració municipal en els mitjans de difusió que utilitzi. 

2.3 En cas que es faci difusió de l’activitat, es farà constar que es realitza en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Girona. 

2.4 En cas que s’editin materials de difusió hauran de contenir l’expressió “en 
conveni amb l’Ajuntament de Girona” i el logotip de l’Ajuntament de Girona. 

 

Tercer. Compromisos de l’Ajuntament 

Amb la signatura del present conveni, l’Ajuntament de Girona es compromet a: 

3.1 Aportar 2.200,00 € per al finançament de la participació dels 5 infants 
empadronats al municipi de Girona i inscrits en el casal d’estiu 2018 
exposat en els punts anteriors. 

3.2 Aportar 178,50 € en concepte de bonificacions de tram de renda dels 
infants empadronats al municipi de Girona i inscrits en el casal d’estiu 2018 
exposat en els punts anteriors. 

3.3 Aportar 94,00 € en concepte de descomptes per germans inscrits, família 
monoparental i família nombrosa dels infants empadronats al municipi de 
Girona i inscrit en el casal d’estiu 2018 exposat en els punts anteriors. 

 

L’import total de dos mil quatre-cents setanta-dos euros amb cinquanta cèntims 
(2.472,50 €) anirà amb càrrec a la partida 2018 141 23130 48000 del pressupost 
municipal. 
 

Quart. Forma de pagament i justificació de la subvenció 

Una vegada aprovada la subvenció es procedirà al pagament de l’import de la 
subvenció. 

La justificació de l’activitat es farà d’acord amb la documentació següent: 

‐ Memòria breu, amb la síntesis de l’activitat realitzada 
‐ Justificació econòmica presentada 
‐ En cas de no executar la totalitat de la despesa per a qualsevol motiu, haurà de 

retornar els imports cobrats i no executats. Així mateix, procedirà el 
reintegrament en cas que l’entitat rebi finançament extern per la mateixa 
actuació. 

 



Cinquè. Causes de resolució del conveni 

Són causes de resolució d’aquest conveni: 

a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit 
b) El transcurs del termini pactat en els termes previstos a la clàusula següent 
c) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts 
d) Les causes general establertes per la legislació vigent 

 

Sisè. Vigència del conveni 

La vigència del conveni s’estableix fins a la finalització de l’activitat subvencionada 
 

Setè. Modificació del conveni 

El conveni es podrà modificar, per acord mutu i amb prèvia sol·licitud d’una de les 
parts, mitjançant la fórmula de pactes addicionals. 

 

I en prova de conformitat, ho signen ambdues parts per duplicat i a un sol efecte, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 

 

Per l’Ajuntament de Girona    Per l’AMPA CEE Palau  

El regidor delegat de Joventut   La representant 

 

 

 

Carles Ribas i Gironès    Carina Paradeda Bosch 

 

El secretari general, 

 

 

 

José Ignacio Araujo Gómez 
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