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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONA I LA 
FUNDACIÓ FIRA DE GIRONA PER A LA CELEBRACIÓ DEL FÓRUM 
INTERNACIONAL DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS #WASTEINPROGRESS, 
ELS DIES  6, 7 I 8 DE MARÇ 2019 
 
 
 
 

 
 
 
Girona, maig de 2019 
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REUNITS 
 
La senyora Marta Madrenas i Mir, qui actua en nom i representació de l’Ajuntament de 
Girona, amb NIF P1708500B, amb domicili a Plaça del Vi, 1 de Girona, per la seva 
qualitat d’alcaldessa presidenta amb les facultats atorgades per l’article 53.1a) del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, assistida pel secretari general de la Corporació, senyor José 
Ignacio Araujo Gómez. 
 
El senyor Jaume Fàbrega i Vilà, president del comitè executiu i representant de la 
Fundació Fira de Girona, amb NIF G17543083 i domicili a Passeig de la  Devesa, 34-
36 de Girona. 
 
Totes les parts es reconeixen en plena capacitat legal per subscriure aquest Conveni i 
a aquests efectes  
 
MANIFESTEN 
 
Que l’Ajuntament de Girona te l’obligació de garantir a tota la ciutadania la recollida de 
residus i la neteja viària. 

Que l’Ajuntament de Girona promou polítiques de prevenció de la generació de 
residus, atès que representen un problema ambiental important, consumeixen 
recursos, contaminen i generen grans despeses i en aquest sentit i per tal de reduir 
esforços, l’objectiu d’aquest Ajuntament es basa en la via cultural i educativa per evitar 
el consum innecessari, allargar la vida útil dels béns consumits i crear nous productes 
a partir dels materials reciclats. 

Que l’Ajuntament de Girona té l’objectiu d’aconseguir els reptes marcats per Europa i 
per l’Estat en quan als nivells de recollida selectiva pel 2020 i en quan a aplicar la taxa 
justa de residus pels seus ciutadans. 

Que la Fundació Fira de Girona vol promoure la tercera edició del fòrum internacional 
#wasteinprogress sobre la gestió de residus que es celebrarà els dies 6, 7 i 8 de març 
de 2019, amb assistència de diferents ciutats d’arreu del món per intercanviar 
coneixement relacionats en l’aplicació del pagament per generació i la tecnologia en la 
gestió de residus municipals.  

Que la Fundació Fira de Girona constituïda l’any 1998, essent-ne els patrons 
l’Ajuntament de Girona,  la Cambra de Comerç de Girona, la Diputació de Girona i la 
Generalitat de Catalunya,  té com a finalitat programar, crear i organitzar amb caràcter 
decisori i executiu, i sense ànim de lucre, tot tipus de manifestacions firals admeses 
per la llei, i que consisteixen en exposicions comercials periòdiques de béns i serveis, 
destinades a apropar l’oferta i la demanda de les diferents branques professionals. 

Que el cost d'execució de la celebració del Fòrum, segons pressupost elaborat, 
s'estableix en la quantia de 190.000€ (IVA exclòs). 
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ACORDEN 
 
Primer.- Objecte i import de la subvenció.  
 
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i la 
Fundació Fira de Girona, i instrumentalitzar el finançament a favor de la Fundació Fira 
de Girona per tal d’organitzar, finançar i promoure la celebració del Fòrum 
Internacional sobre la gestió de residus #wasteinprogress.  
 
Amb aquesta finalitat i pel present conveni, l’Ajuntament de Girona es compromet a 
realitzar una  aportació  econòmica  en favor de la Fundació Fira de Girona de 
15.000,00€, mitjançant una subvenció directa inclosa en el Pla Estratègic de 
subvencions 2018 – 2019 aprovat pel Ple en sessió del dia 12 de novembre de 2018. 
 
 
Segon .- Compromisos de l’Ajuntament de Girona 
 

a) Donar suport a la difusió de l’esdeveniment #wasteinprogress, a través dels 
medis de difusió propis. 

 
b) Col·laborar en el finançament de l’esdeveniment #wasteinprogress amb un 

import màxim de 15.000, 00€. 
 
Les condicions d’atorgament, justificació i pagament de la subvenció directa atorgada 
per l’Ajuntament de Girona a Fundació Fira de Girona, s’inclouen en el punt quart  del 
present conveni. 
 
 
Tercer - Compromisos de la Fundació Fira de Girona. 
 
 La Fundació Fira de Girona es compromet a: 
 

a) Organitzar i gestionar el Fòrum Internacional  sobre la gestió de residus 
#wastinprogress, des de la reserva d’espais, calendari de ponències, gestió 
d’entrades, elaboració del dossier de premsa, etc. i adaptar els espais de la 
Fira a les necessitats del Fòrum, així com dur a terme la secretaria tècnica.  

 
b) Inserir el logotip de l’Ajuntament de Girona, en les diferents accions 

publicitàries i promocionals que es realitzin amb motiu de l’esdeveniment i 
donar presencia dins el programa oficial a les marques institucionals de 
l’Ajuntament de Girona. 

 
c) Entregar a l’Ajuntament de Girona, un recull de premsa sobre informacions 

aparegudes referents a l’esdeveniment que permeti valorar-ne el retorn. 
 



  

   4 

d) Lliurar la memòria explicativa de l’activitat i del cost de l’esdeveniment. 
 
 
Quart.- Atorgament, justificació i pagament de la subvenció 
 
4.1. Ajuntament de Girona 

L’aportació de l’Ajuntament de Girona s'emmarca en un supòsit de concessió directa 
de subvenció de caràcter extraordinari, atenent l’ interès públic que justifica la 
celebració del Fòrum internacional al que s'aplica, d'acord amb el que disposa l'article 
15 de l'Ordenança general de subvencions de 14 de setembre de 2015. 

L'import de l'aportació es xifra en la quantia de 15.000,00 €, la qual es farà efectiva, en 
el moment que la Fundació Fira de Girona presenti la documentació justificativa de la 
despesa realitzada per atendre les despeses derivades de la celebració del Fòrum 
Internacional de Gestió de Residus Municipals #wasteinprogress, d'acord amb el que 
estableixen els articles 27 i següents de l'Ordenança general de subvencions. 
 
 
Cinquè.- Durada del conveni. 
 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia següent de la seva signatura i la seva vigència 
s'estableix fins a 31 de desembre de 2019, sens perjudici que perdurin les obligacions 
de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions. 
 
 
Sisè .- Mecanismes de control del compliment del conveni i Control financer.  
 
En cas d’incompliment del conveni per alguna de les parts o de diferències en la seva 
interpretació, es convocarà una comissió formada per un representant de cada part, la 
qual proposarà la resolució de les diferències d’interpretació del conveni i dels 
possibles problemes en el seu compliment. 
 
El control financer de les aportacions compromeses es regirà pel que estableix el títol 
III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, així com el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament, i en relació a les 
entitats signatàries, i Ordenança general de subvencions de 14 de desembre de 2015. 
 
 
Setè.- Clàusula de causes de resolució 
 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva 
vigència en els supòsits següents: 

− Per mutu acord de les parts. 
− Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per 

qualsevulla de les parts. 
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− Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni. 
− Per qualsevol de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent. 

 
 
Vuitè.- Naturalesa del conveni 
 
El conveni te naturalesa administrativa i seran competents per resoldre, en darrera 
instància, els conflictes i incidències que es puguin produir, els òrgans de la jurisdicció 
contenciosa-administrativa. 
 
 
Novè.- Domicili 
 
Les parts senyalen com a respectius domicilis a efectes de notificacions els relacionats 
en l’encapçalament del present conveni. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present document, en la data indicada a 
la signatura electrònica. 
 
 
Per l’Ajuntament de Girona   Per la Fundació Fira de Girona 
 
 
 
 
Marta Madrenas Mir,     Jaume Fàbrega i Vilà 
Alcaldessa-Presidenta   President 
 
El secretari general, 
 
 
 
 
José Ignacio Araujo Gómez 
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