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JF/ts 
Exp. 2018031510 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONA I LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL - UNITAT TERRITORIAL DE 
GIRONA, PER AL FOMENT DEL VOLUNTARIAT I L’ASSOCIACIONISME A LA 
CIUTAT DE GIRONA 
 
Girona, 30 d’octubre de 2018 
 
 
REUNITS 
 
D'una part, el senyor Eduard Berloso i Ferrer, regidor delegat d’Associacions, Participació, 
Sostenibilitat i Seguretat de l'Ajuntament de Girona, assistit pel senyor José Ignacio Araujo 
Gómez, secretari general de la Corporació. 
 
I de l’altra part, el senyor Jordi Balot Toldrà, president de la Federació Catalana del 
Voluntariat Social, amb NIF G59106823. 
 
 
INTERVENEN 
 
El primer actua com a representant de l'Ajuntament de Girona, en exercici de les 
competències que li han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per 
l’Alcaldia, mitjançant Decret núm.2017021883, decret de data 31 d’octubre de 2017. 
 
El segon actua com a representant de la Federació Catalana de Voluntariat Social, 
d’ara en endavant FCVS. 
 
Reconeixent-se mútuament la capacitat legal suficient per subscriure el present 
conveni, a aquest efecte. 
 
 
MANIFESTEN 
 

I. Que l'Ajuntament de Girona, a través de la regidoria d’Associacions, Participació i 
Sostenibilitat i Seguretat de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i 
Cooperació, promou i vetlla per al desenvolupament de les accions de foment del 
voluntariat de manera coordinada, cercant l’objectiu de coresponsabilitzar-se amb 
les diferents polítiques públiques d’associacionisme i voluntariat que es 
desenvolupin al territori, respectant el protagonisme de la societat civil. 

 
II. Que la FCVS - Unitat Territorial de Girona, té per objectiu fomentar, promoure, 

reconèixer i protegir el voluntariat com a agent de transformació social en el marc 
del model català de voluntariat. 

 
III. Que la Llei 25/2015, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, en el seu 

article 26, estableix que les administracions públiques de Catalunya, d’acord amb 
les competències respectives, amb la finalitat de fomentar i facilitar 
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l’associacionisme i el voluntariat, han de promoure mesures de suport i foment de 
l’associacionisme i el voluntariat.  

 
IV. En relació a la competència en la que es fonamenta l’actuació de foment del 

voluntariat, tot i que no es tracta d’una competència pròpia de les entitats locals 
prevista a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, es 
tracta d’una competència exercida per l’Ajuntament d’acord amb el previst a 
l’article 7.4 de la mateixa llei de bases de règim local i en virtut de la eina de 
relació interadministrativa del contracte programa 2016-2019  per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i l’Ajuntament de Girona, a través del qual es vol avançar 
conjuntament en noves línies d’acció derivades de les lleis aprovades pel 
Parlament de Catalunya com el cas de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del 
voluntariat i de foment de l’associacionisme. 

 
V. Que la disposició transitòria segona de la mateixa llei, en relació amb l’adaptació 

dels programes de voluntariat vinculats a una administració pública, determina 
que en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei anteriorment 
esmentada, aquests han de passar a ésser duts a terme, preferentment, en el 
marc d’una entitat privada sense afany de lucre amb dinàmica associativa o amb 
programes de voluntariat. 

 
Per tot això, i amb la voluntat de complementar i participar en el foment del voluntariat, 
a partir del treball col·laboratiu, les entitats signants acorden subscriure aquest conveni 
amb els següents 
 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració en el foment del 
voluntariat, enfortir el sector i dotar de les eines i els marcs necessaris per a la 
promoció, la consolidació i la protecció d’un model cooperatiu de voluntariat. 
 
Segon. Compromisos de la FCVS - Unitat Territorial de Girona 
 
En el marc d'aquest conveni la FCVS - Unitat Territorial de Girona, es compromet a: 
 

1. Col·laborar amb la regidoria d’Associacions, Participació, Sostenibilitat i 
Seguretat de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació 
impulsant accions d’informació i sensibilització sobre el voluntariat, la difusió 
dels seus valors i la implementació de mesures per al reconeixement públic 
de la tasca del voluntariat. 

 
2. Facilitar espais de trobada i col·laboració per i entre les entitats; concretament 

promovent la Nit del Voluntariat i la Setmana de l’Associacionisme i del 
Voluntariat a Girona. 

 
3. Donar suport a les activitats formatives que acordin ambdues parts, promoure 

l’accés als serveis d’informació, documentació, assessorament i suport a les 
entitats. 
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4. Promoure el treball en xarxa de les entitats de la Federació Catalana de 
Voluntariat Social - Unitat Territorial de Girona, i especialment facilitar la 
connexió amb les del territori. 

 
5. Gestionar el personal i les incidències per tal de garantir el servei compromès 

amb la ciutadania voluntària i les associacions federades, en el marc del 
conveni. 

 
6. Coordinar-se amb la regidoria d’Associacions, Participació, Sostenibilitat i 

Seguretat de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació 
de l’Ajuntament de Girona, per tal de dur a terme les actuacions previstes. 

 
7. Justificar la realització de les activitats i projectes i l’aplicació dels fons 

percebuts, segons el pacte cinquè d’aquest conveni. 
 

8. En cas que es faci difusió de les activitats conveniades, fer constar que es 
realitzen en col·laboració amb l’Ajuntament de Girona.  

 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Girona 

 
1. Col·laborar amb la FCVS - Unitat Territorial de Girona en el foment del 

voluntariat, promovent i vetllant per al desenvolupament de les accions del 
voluntariat de manera coordinada i coresponsable. 

 
2. Conèixer i donar suport puntual en la programació de les actuacions, les fases i 

el ritme d’execució del projecte, així com realitzar el seguiment i la supervisió. 
 

3. Valorar conjuntament algunes de les propostes formatives i col·laborar amb la 
programació. 

 
4. Procurar, dins les possibilitats dels serveis municipals, els recursos materials i 

aportar el suport logístic necessari per a la realització de les actuacions, 
especialment la Nit del Voluntariat i la Setmana de l’Associacionisme i del 
Voluntariat a Girona. 

 
Quart. Finançament 
 

1. L’Ajuntament de Girona transferirà a la FCVS - Unitat Territorial de Girona la 
quantitat de sis mil euros (6.000,00 €) per al 2018 a la signatura del conveni, per 
al desenvolupament de les activitats previstes en aquest conveni. 

  
2. Aquesta subvenció serà compatible amb altres ajuts, subvencions, donatius, 

ingressos o recursos per a la mateixa o altres finalitats, procedents d’ens públics o 
privats.  

 
Cinquè. Justificació 

 
La FCVS - Unitat Territorial de Girona haurà de presentar com a màxim el 31 de gener 
de 2019 en el Registre General de l'Ajuntament de Girona, la memòria justificativa de 
l’aportació econòmica de sis mil euros (6.000,00 €) del 2018 on hi figuri el desglossament 
de les despeses derivades de l’execució de les actuacions, adjuntant-hi els corresponents 
justificants, d’acord amb la Base 34a. de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal 
Exercici 2018, segons model normalitzat que es pot trobar a: 
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https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/models/ 
així com una memòria anual amb la relació d’activitats desenvolupades per l’entitat i un 
dossier gràfic acreditant la difusió de la imatge corporativa de l’Ajuntament de Girona, tant 
en documents com en l’equipament si és el cas. 
 
En el cas de no executar la totalitat de l’import conveniat per qualsevol motiu, la FCVS - 
Unitat Territorial de Girona haurà de retornar els imports cobrats i no executats, 
mitjançant transferència bancària. 
 
Sisè. Comissió de seguiment 
 
Es constituirà una comissió tècnica de seguiment del present conveni integrada per dos 
representants de cadascuna de les parts, que es reunirà a instàncies de qualsevol de 
les parts, quan es consideri oportú i com a mínim un cop l’any. 
 
Setè. Rescissió del conveni 
 
L’incompliment d’algun dels pactes d’aquest conveni en serà causa de rescissió o 
denúncia de part. 
 
Qualsevol de les dues parts podrà demanar la rescissió d’aquest conveni per causa 
justificada, amb una antelació de dos mesos. 
 
Vuitè. Vigència del conveni 
 
La vigència del present conveni s’estableix per un període d’un any a comptar des de 
l’1 de gener de 2018 i fins al 31 de desembre de 2018. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització del període establert a l’apartat anterior, les 
parts podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període d’un any més. 
 
I per acord d’ambdues parts, se signa el present conveni, 
 
 
Per l’Ajuntament de Girona Per la Federació Catalana del 

Voluntariat Social  
El regidor delegat d’Associacions,  
Participació, Sostenibilitat i Seguretat President 
 
 
 
Eduard Berloso i Ferrer    Jordi Balot Toldrà 
 
 
      
El secretari general  
de l’Ajuntament de Girona 
 
 
 
José Ignacio Araujo Gómez 
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