
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GIRONA, EL GIRONA
FUTBOL CLUB S.A" DEPORTIVA I LA FUNDACó MARLEX, PER CREAR I POTENCIAR
EL CLUB ESPORTIU GIRONA EST COM A EINA INTEGRADORA I EDUCADORA
D'INFANTS IJOVES

2 6 FEB, 20t9

REUNITS

D'una part, la senyora Eva Palau Gil, regidora delegada d'lgualtat, Drets Socials i

Habitatge, assistida pel senyor José lgnacio Araujo Gómez, secretari general de la
Corporació.

D'una altra part, el senyor lgnasi fvlas-Bagá Saltor i la senyora Laura Hernández Adan, en
representació del Girona Futbol Club S.A. Deportiva, amb NIF A17088329, idomicili social
a Girona, a I'avinguda Montilivi, núm. 141, cp 17003.

ld'una altra pan, el senyor Jaume Sanabras Colomer, en representació de la Fundació
lr¡1arlex, amb NIF G55320436, idomicili social a Girona, plasa Catalunya núm. 14, bxs, cp
170O4.

INTERVENEN

\

La primera com a representant de l'A.iuntament de Girona, en virtut de les facultats
atribuides per I'afiicle 53.3 del Decret Legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei munlcipal ide régim local de Catalunya, i les altres parts, representant
les seves entitats.

Reconeixentse mútuament la capacitat legal suficient per subscriure el present conveni,
es parts

M IF N

Giro a Est té importants bosses de pobresa que afecten especialment a la
pob ció infant¡l ijuvenil. Les iniciatives educatives per tal de pal'liar aquest déficit,

n multiplicat en els darrers anys amb resultats significatius. En aquest sentitS,

ssociació per l'Atenció de Serveis iSolidar¡tat (AASS )ha impulsat un projecte
de creació d'un equip esportiu com a mitjá d'integració ieducació social d'infants.
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Per acord de la Junta de Govern de 19 d'octubre de 2018|'Ajuntament miljanqant
una subvenció ha atorgat 16.650,00 € a l'Associació per a I'Atenció de Serveis i

Solidaritat (AASS) per a aquesta f¡nalitat.

Aquesta iniciativa compta amb la col'laboració de la Fundació fi,larlex, iel Girona
Futbol Club S.A. Deportiva, mitjangant l'aportació econdmica ide recursos
materials.

La Fundació l\,4arlex amb la quantitat económica de 16.250,00 € i el Girona Futbol
Club S.A. Deportiva amb la quantitat económica de 12.500,00 €.

És interés de les tres entitats fomentar ia realització d'aquest projecte i per aquest
motiu subscriuen el present conveni que permet dur a terme el control execuliu i

financer del mateix.
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ecte de conveni és l'establiment dels termes de col,laboració entre l'Ajuntament de
na, la ndació l\¡larlex, i el Girona Futbol Club S.A. Deportiva, per garantir l'execució
roj de CIub Esportiu Girona Est, activ¡tal duta a terme per l'associació AASS, com

egradora i educadora d'infants ijoves, ifomentada per l'Ajuntament.

n. Comprom¡sos del Girona Futbol Club S.A.Deportiva

Col'laborar amb la resta d'entitats del present conveni per a la responsabilitat
social envers un lerritori desafavorit, aportant al projecte la quantitat de 12.500,00
€, a raó de dos (2) pagaments de sis mil dos-cents cinquanta euros (6.250,00 €), el
primer a satisfer abans del dia 1 de marg de 2019 i, el segon, abans del dia 20 de
juliol de 2019 prévia presentació per part de la Fundació lVarlex de memdria
justificativa de les activitats realitzades durant la temporada 201 8/201 9.

Assistir els entrenadors del Club Esportiu Girona Est en les seves tasques, amb:

Possibilitat de que els entrenadors del Club Esportiu Girona Est realitzin una visita
a un entrenament del futbol formatiu del Girona FC.

Possibilitat de formació a entrenadors del Club Esportiu Girona Est a través d'una
sessió formativa impart¡da per l'staff técnic del futbol formatiu del Girona FC.
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Possibilitat d'assisténc¡a a un clínic de formació interna del Girona FC

del Conven¡



Tercer, Comprom¡sos de la Fundació Marlex

3.1. Col'laborar amb la resta d'entitats del present conveni per a la responsabilitat
social envers un terr¡tori desafavorit, aportant al pro.iecte la quantitat de 16.250,00
e

Quart. Comprom¡sos de l'Aluntament de Girona

Cinqué. Seguiment del conveni

El seguiment de les actuacions previstes en el projecte seran de justificació d'acord amb
lei de subvencions. No obstant, pel que fa al seguiment de les condicions i

quest conveni, les parts signants, a través d'un representant,
regu¡n oportú per tal de garantir la seva correcta execucló.

comp isos adquirits en a
tra el calendari que c

r donar per finalitzat el present conveni, s'haurá d'emetre un document de cónformitat,
b men ó expressa al compliment dels compromisos presos en el mateix.

est cument s'haurá d'incorporar a part¡r de la finalització del projecte, i com a máxim \
el d'agost de 2019, i haurá de constar a I'expedient del conveni.

, lnterpretació del conveni

lcas que sorgeixin dubtes respecte de la interpretació i/o execució del conveni, es
ituirá una comissió paritária, integrada per dos representants de cadascuna de les

, per a la seva resolució.

V¡génc¡a del conveni

géncia del present conveni s'estableix per la durada de la subvenció, comenqará a la
data de la seva signatura i finalitzará per tot el dia 30 de juny de 2019.

Vu¡té. Rescissió del conveni

L'incompliment d'alguns dels pactes d'aquest conveni en será causa de rescissió o denúncia
de part.
L'incompliment de l'abonament de les quantitats comportará la rescissió del conveni, i

l'aplicació de la seva corresponent penalització econdmica.
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4.1. Vetllar perqué les entitats signants del conveni executin els compromisos que
sorgeixen en aquesl conveni. Per aquesta finalitat es creará una comissió de
seguiment.
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Nové. Causes de resolució

Són causes de resolució d'aquest conven¡:

a) Per mutu acord de les parts.
b) lncompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.
c) Són altres causes de resolució les contemplades per I'article 51 de la Llei 4012015, d'1
d'octubre, de rdgim jurÍdic del sector públic.

Desé. Jurisdicció competent

Aquest conveni té naturalesa admin¡strativa, pel que correspondrá a la jurisdicció
contenciosa-administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la
interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.

l, com a prova de conformitat, les tres pans signen el present Conveni.
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Per l'Ajuntament de Girona
La regidora delegada d'lgualtat, Drets
Socials i Habitatge
P.D. de sig la s decrel núm. 2017021883
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