
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONA I EL GRUP 
EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ (GEiEG) PER A COMPARTIR RECURSOS EN EL 
MARC DE LA GESTIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU PER A INFANTS 
 
Girona, 26 de juny de 2018 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Carles Ribas i Gironès, regidor delegat de Joventut, assistit pel senyor 
José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació. 
 
I d’altra part, el senyor Francesc Cayuela López, president del Grup Excursionista i Esportiu 
Gironí (GEiEG). 
 
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. 
 
El segon en representació del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) amb NIF 
G17074600, domiciliat al carrer Empúries, 47, 17005 Girona. 
 
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 del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) col·laborar amb l’Ajuntament de 
Girona i amb totes les entitats socials de la ciutat. 
 
Per dur a terme aquestes voluntats instrumenten aquest conveni, que s'articula mitjançant els 
següents 
 
 
P A C T E S : 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
   L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i el 

Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) en l’optimització dels recursos 
disponibles a l’hora d’oferir activitats d’esport i lleure als infants de Girona en 
condicions òptimes de qualitat i accessibilitat. 

 
   En aquest sentit, el conveni regula l’ús de la piscina del complex esportiu de 

Sant Narcís del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) per part d’infants 
inscrits en diverses activitats del programa municipal de casals d’estiu i, a la 
vegada, l’ús del servei de bus urbà de Girona per part d’infants inscrits a les 
activitats d’estiu del GEiEG. 



Segon.- Compromisos del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) 
 
  El Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) es compromet a: 
 

a)  Cedir gratuïtament durant els dies i hores especificats en el present conveni 
l’ús de la piscina del seu complex esportiu de Sant Narcís als infants inscrits 
en activitats del programa municipal de casals d’estiu que es relacionen en 
aquest conveni. La cessió d’ús s’entén exclusivament per a la finalitat i en les 
condicions previstes al pacte tercer del present conveni. 

 
b)  Fer ús del servei de bus urbà de Girona d’acord amb les condicions pactades 

per part dels grups d’infants inscrits en activitats d’estiu del GEiEG que 
s’indiquen a continuació: 

 
 GEiEG PALAU petits.  
 GEiEG PALAU grans. 
 GEiEG SANT NARCÍS.   

 
Per a fer efectius aquests usos el GEiEG disposarà de tres targetes amb 200 
viatges per utilitzar del 25 de juny al 7 de setembre de 2018. 

 
c)  Mantenir la coordinació necessària amb els serveis de l’Ajuntament de Girona 

per assegurar que no es produeixen situacions de sobresaturació de les places 
de bus urbà. 

 
d)  Fer bon ús de les acreditacions que l’Ajuntament de Girona proporcioni al 

GEiEG per a l’ús de les línies de bus urbà exclusivament pels infants 
participants del casal, restringint-les als trajectes objecte del present conveni. 

 
 
Tercer.- Compromisos de l’Ajuntament de Girona  
 
  L’Ajuntament de Girona es compromet a: 
 

a)  Fer ús tots els divendres una hora i quart setmanal durant el mes de juliol de la 
piscina del complex esportiu de Sant Narcís del GEiEG per a l’activitat del 
programa municipal de casals d’estiu que s’indica a continuació: 
 

 Casal Cassià Costal (60 participants) 
 

b) Mantenir la coordinació necessària amb els responsables del programa 
municipal de casals d’estiu de l’Ajuntament de Girona per garantir el bon 
funcionament de l’ús de la piscina del complex esportiu de Sant Narcís del 
GEiEG. 

 
c) Tenir cura del material i de les instal·lacions que es posen a la seva disposició 

per a la realització de l'activitat. L’Ajuntament de Girona haurà de fer-se càrrec 
de totes les reparacions que calgui efectuar en els equipaments utilitzats que no 
corresponguin a l’estructura de la instal·lació, si es produeix algun desperfecte 
atribuïble a negligència per la seva part. 

 
d) Supervisar l’ús de la piscina del complex esportiu de Sant Narcís del GEiEG per 

part de les activitats relacionades de forma que compleixi les condicions 



recollides en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, 
fer-ne una valoració i recollir aquelles propostes que puguin millorar la 
col·laboració mútua en properes ocasions. 

 
 
Quart.- Exempció de responsabilitat 
 
 El GEiEG resta exempt de qualsevol responsabilitat en relació als nens i les nenes i 

a l’equip de monitors que acudiran a les seves instal·lacions en execució del 
present conveni. 

 
 L’Ajuntament de Girona resta exempt de qualsevol responsabilitat en relació als 

nens i les nenes i a l’equip de monitors que faran ús del bus urbà en execució del 
present conveni. 

 
 
Cinquè.- Vigència del conveni: 
 
 El present conveni tindrà vigència fins al 7 de setembre de 2018. 
 
 
Sisè.- Resolució del conveni: 
 
 Aquest conveni es podrà resoldre de mutu acord o per incompliment dels pactes. 

Tanmateix, en cas de conflicte o dubtes en la interpretació dels pactes i abans de 
procedir a la resolució, es constituirà una comissió paritària, integrada per dos 
representants de cadascuna de les parts, per tal d’estudiar i emetre propostes de 
resolució dels conflictes o dubtes que s’hagin produït. 

 
 
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    Pel GEiEG 
El regidor delegada de Joventut    El president 
 
 
 
 
 
 
Carles Ribas Gironès     Francesc Cayuela López 
 
 
El secretari general, 
 
 
 
 
 
 
José Ignacio Araujo Gómez   
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