
CONVENI   ESPECÍFIC   DE   COL·LABORACIÓ   ENTRE   LA   UNIVERSITAT 
DE GIRONA, LA FUNDACIÓ GIRONA , UNIVERSITAT I FUTUR I l’AJUNTAMENT 
DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE ROSSINYOL A LA 
CIUTAT DE GIRONA 

REUNITS 

D’una part, el Dr. Joaquim Salvi Mas, Rector Magnífic de la Universitat de Girona 
(UdG), que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, tal com estableix el 
Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del rector de la 
Universitat de Girona (publicat al DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017) i de 
conformitat amb el que s’estableix en els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat 
de Girona, aprovats per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC núm. 5897, de 9 de 
juny de 2011), amb seu a Girona, plaça de Sant Domènec núm.3, CP 17004 i NIF 
Q6750002 E.  

De l’altra part, el director, Joan Andreu Mayugo, que actua en nom i representació de 
la Fundació Girona , Universitat i Futur, amb CIF G17301094 i adreça Pl. Sant 
Domènech, 3 de 17001-Girona, inscrita a la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya-Servei de Fundacions, per resolució de data 
23 d’octubre de 1991, número d’inscripció 558 de data 22 de novembre de 1991. 

I de l’altra part, Eva Palau Gil, regidora delegada d’Educació, Esports i Seguretat en el 
Treball, d’acord amb les atribucions que li confereix el Decret núm. 2019015583 
de delegació de signatura de data 12 de juliol de 2019. 

EXPOSEN 

Que la Universitat de Girona, té entre d’altres objectius, participar en el progrés i 
desenvolupament de la societat i en la millora del sistema educatiu, promoure activitats 
d'extensió universitària i l'intercanvi de coneixements i informacions amb altres 
institucions.  

Que des de la Facultat d’Educació i Psicologia es porta a terme el projecte Rossinyol 
“mentoria per a una societat inclusiva”, fonamentat en el programa Näktergalen sorgit 
a la Universitat de Malmö de Suècia i que té per objectiu potenciar la inclusió social, la 
ciutadania activa i el desenvolupament personal dels infants nouvinguts. 

El projecte Rossinyol també pretén establir una xarxa de dinàmiques entre estudiants 
de la UdG (mentors) i alumnes d’origen estranger de les escoles de primària i centres 
de secundària de les comarques gironines, amb la finalitat d’afavorir la integració 
social, cultural i lingüística i el desenvolupament personal i formatiu, sense límits, dels 



alumnes d’origen estranger.  
Que la Fundació Girona, Universitat i Futur és de caràcter cultural i docent, i està 
classificada com a benèfica de tipus cultural per Resolució de la Conselleria de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, de 16 de juliol de 1998, amb el nº 630 del 
registre de Fundacions.  
 
La Fundació té com objectius prioritaris, d’acord amb l’article 6 dels seus estatuts: 
 

- Promoure les relacions entre les Institucions Públiques i Privades de Girona 
amb la Universitat, i concertar compromisos de col·laboració. 

- Fomentar la creació de nous estudis i programes de recerca i transferència. 
- Col·laborar en l’establiment i gestió de centres d’investigació, i contribuir en la 

difusió d’estudis i investigacions realitzades. 
 
Que l’Ajuntament de Girona vol col·laborar en aquest projecte amb el qual comparteix 
plenament els seus objectius d’acord amb l’àmbit competencials dels ens locals, 
recollit en l’article 159 de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC 12/2009, de 10 de 
juliol) relatiu a la promoció i aplicació de programes dirigits a alumnes de famílies 
d’immigrants. 
 
Per part de l’Ajuntament de Girona les activitats derivades d’aquest conveni venen 
emparades per la facultat d’actuació que li ve atribuïda al municipi en els termes 
exposats en el paràgraf anterior. Així, s’entén que l’Ajuntament de Girona per a la 
gestió dels seus interessos, actua en aquest marc competencial. 
 
Que les tres parts, d’acord amb els antecedents i a fi de garantir el desenvolupament 
de la col·laboració entre ambtres parts, subscriuen aquest conveni amb subjecció a les 
següents 
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del conveni 
L'objecte d'aquest conveni és regular les condicions de col·laboració entre la 
Universitat de Girona, la Fundació Girona, Universitat i Futur i l’Ajuntament de Girona 
en el desenvolupament del projecte Rossinyol, per tal de portar a terme el mentoratge 
entre alumnes de la Universitat de Girona i alumnes del municipi de Girona, de 
primària i/o secundària. 
 
Segona. Responsables 
Aquesta col·laboració serà responsabilitat del professor Jordi Feu Gelis, del 
Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, i de la cap de la secció 
d’escolarització Dolors Casassa Font, per part de l’Ajuntament de Girona i del director 
de la Fundació Girona Universitat i Futur, Jordi Ferrer Beltran. 
 
Tercera. Obligacions de la Universitat de Girona 
Són obligacions de la Universitat de Girona: 

1. Dissenyar, coordinar, impulsar i fer el seguiment del projecte. 
2. Divulgar la informació del projecte. 
3. Selecccionar i formar els mentors. 
4. Expedir el certificat de formació als mentors i de la mentoria realitzada. 
 

 
 
Quarta. Obligacions de l’Ajuntament de Girona 



Són obligacions de l’Ajuntament de Girona: 
 

1. Assistir a les reunions de preparació / coordinació. 
2. Impartir la sessió de formació als mentors que té per objecte parlar de la realitat 
del municipi. 
3. Preparar i finançar, si s’escau, l’acte d’inici i final del projecte i l’aparellament 
dels alumnes i els mentors. 
4. Participar en les sessions de coordinació i seguiment del projecte juntament amb 
el servei LIC (Llengua i Cohesió Social del Departament d’Educació) o similar. 
5. Fer una aportació de 2.950 euros per al curs 2019-20 per a la realització del 
projecte, que es faran efectius, mitjançant transferència bancària, a favor de la 
Fundació, Girona, Universitat i Futur al número de compte: 2100-8332-21-
2300028332 i que responen als conceptes següents:  
1) 450 euros de participació general al projecte (a raó de 20 places) 
2) 2.500 € de diners de butxaca pels mentors (ampliació de 10 places més a càrrec 
de l’Ajuntament) 
Aquesta aportació es fraccionarà en dos pagaments, el 80% a l’inici del projecte i el 
20% restant en finalitzar el projecte i un cop rebut per part de la Universitat de 
Girona la corresponent justificació econòmica. 
6. Contractar una assegurança d’accidents pels mentorats. 

 
Cinquena. Obligacions de la Fundació 
Són obligacions de la Fundació: 

1. Posar a disposició del projecte Rossinyol les quantitats rebudes per aquesta 
finalitat. 

2. Facilitar els diners de butxaca als mentors. 
3. Facilitar els pagaments que indiqui el projecte Rossinyol d’acord amb el 

pressupost establert i els ingressos rebuts. 
4. Justificar la quantia rebuda a l’Ajuntament de Girona en finalitzar el curs 

escolar. 
 
Sisena. Responsabilitat civil   

1.La Universitat de Girona assumeix en exclusiva i allibera a la Fundació i a 
l’Ajuntament de Girona de tota responsabilitat civil extracontractual derivada de les 
activitats dels mentors/es en el marc del projecte Rossinyol de la Universitat de 
Girona objecte d’aquest conveni. 
2. L’Ajuntament  de Girona assumeix en exclusiva i allibera a la Universitat de 
Girona i a la Fundació de tota responsabilitat civil extracontractual derivada de les 
activitats dels mentorats/des en el marc del projecte Rossinyol de la Universitat de 
Girona objecte d’aquest conveni. 

 
Setena. Incompliment de les obligacions 
L’incompliment de les obligacions i compromisos previstos en aquest conveni 
comportarà la revisió i/o correcció de l’execució del projecte a la ciutat i, especialment, 
la part referent al funcionament i participació dels diversos agents en el projecte i al 
finançament del projecte, que poden quedar aturades fins que no es resolguin 
favorablement les incidències. 
 
Vuitena. Seguiment, vigilància i control 
L’Ajuntament de Girona podrà dur a terme les accions de seguiment i verificació que 
consideri necessàries per tal de garantir la correcta execució de les activitats previstes 
en aquest conveni i podrà requerir aquella documentació que cregui adient per aquest 
control.  
En cas que sorgeixin dubtes respecte la interpretació i/o execució del conveni, es 
constituirà una comissió paritària, integrada per un/a representant de la Universitat de 



Girona, un/a representant de la Fundació Girona, Universitat i Futur, i un/a 
representant del Servei Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Girona, per a la seva  
resolució. 
 
Novena. Modificacions del conveni 
En qualsevol moment de la vigència d’aquest conveni, a iniciativa de qualsevol de les 
parts signants i amb la conformitat de les tres parts, es pot modificar el contingut 
d’aquest conveni mitjançant una addenda formalitzada quan el fi sigui atorgar més 
seguretat jurídica, introduir garanties administratives, incloure innovacions o 
actualitzacions normatives, afegir millores didàctiques o psicopedagògiques o d’altres 
amb naturalesa anàloga. 
 
Desena. Vigència del conveni 
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, i amb efectes des del 
dia 1 de setembre de 2019 fins al 31 d’agost de 2020, atenent a la durada de curs 
acadèmic 2019-2020. 
 
Onzena.  Jurisdicció 
Les parts signatàries intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin 
sorgir en relació al desenvolupament d’aquest conveni. En cas que això no sigui 
possible, les parts sotmetran les divergències pel que fa a la interpretació o el 
compliment d’aquest conveni als tribunals competents. 
 
Dotzena. Protecció de dades 
De conformitat amb allò que disposa el Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament 
europeu, les parts signants d’aquest document es comprometen a tractar les dades i la 
informació a les que tinguin accés en el desenvolupament de les funcions que li són 
conferides en la gestió d’aquest conveni, com a informació estrictament confidencial i a 
fer-ne bon ús. 
  
Per a la correcta execució del conveni poden existir comunicacions de dades entre les 
parts signants. El cedent de les dades informarà als interessats, en els termes 
establerts a la normativa de protecció de dades, de les comunicacions de les dades 
que tingui previst realitzar abans de fer-les efectives. El destinatari de les dades 
procedirà a informar als interessats el tractament de les seves dades. 
  
Les dades objecte de tractament es conservaran, d’acord amb els terminis establerts 
al marc normatiu regulador dels serveis de cadascuna de les parts signants i en la 
normativa d’arxius aplicable. Les parts signants certifiquen haver implementat les 
mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament (UE) 2016/679, per tal de 
garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i 
evitar la seva alteració, pèrdua i tractament  o accés no autoritzats. 
  
Les parts han de garantir l’exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació del tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat de les 
mateixes. tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que 
l’identifiqui, adreçat al responsable o al delegat de protecció de dades. En cas de 
disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant 
l’autoritat catalana de protecció de dades.  
  
Tretzena. Entrada en vigor 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura pels 
representants d’ambtres parts signatàries. 
 
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per triplicat, en el lloc i la data 



esmentats a l’encapçalament. 
 
 
Per la Universitat de Girona    Per l’Ajuntament de Girona  
 
 
 
 
Joaquím Salvi  i Mas     Eva Palau Gil 
Rector  Regidora delegada d’Educació, Esports i 
 Seguretat en el Treball 
 
Per la Fundació Privada Universitat i Futur 
 
 
 
Joan Andreu Mayugo 
Director 
 
 
 
Girona, 9 de desembre de 2019 
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