
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE UNIVERSITAT DE 
GIRONA I AJUNTAMENT DE GIRONA PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATS EDUCATIVES “GIROBÒTICA” I“TECNOREPTE”  
 
Girona, 26 d’abril de 2019 
 
REUNITS 
 
D’una part, la Sra.  Marta Madrenas i Mir, alcaldessa de Girona, nomenada pel Ple 
de l’Ajuntament de Girona de data 18 de març de 2016 i actuant en virtut de les 
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com per l'article 
47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.  

 
D’altra 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 Q-
6750002 E. 
 
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 la Universitat de Girona a través de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep 
Pallach organitza les activitats educatives Girobòtica i Tecnorepte adreçades als 
centres educatius d’educació primària i secundària. Aquestes activitats busquen situar 
el progrés i l’estima per la ciència i la tecnologia en un context escolar que permeti 
acostar coneixements especialitzats al benefici de la societat. 
 
Que l’Ajuntament de Girona té l’objectiu de promoure les activitats educatives 
adreçades organitzades des de diferents serveis municipals, entitats i institucions i que 
té  un especial interès en el foment del coneixement de la ciència i la tecnologia i la 
promoció de les vocacions científiques i tecnològiques.  
 
Que d’acord amb l’ article 47 de la llei 40/2015 de 1 d’octubre de Régim jurídic del 
Sector Públic, són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les 
Administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o 
dependents o les Universitats Públiques entre sí o amb subjectes de dret priat per a un 
fi comú. 
 
Que l'Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona, de comú acord d’acord amb els 
articles 47-52 de la llei 40/2015 de1 d’octubre de Régim jurídic del Sector Públic i amb 
motiu de l'interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona i amb la 
voluntat de fomentar l’interès en diferents aspectes de la ciència tant als infants i joves 
com a la ciutadania en general  veuen la necessitat de signar un conveni de 
col·laboració i, per tant, acorden les següents: 



 

 
CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objectiu del conveni 
 
Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració de la Universitat de Girona i 
l’Ajuntament de Girona en la realització de les activitats educatives Girobòtica i 
Tecnorepte del curs 2018-2019. 

SEGONA. Comissió de seguiment del conveni  

Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni que estarà integrada per 
un representant de cadascuna de les parts signants i amb les següents funcions: 

1. Fer el seguiment del projecte 
2. Resoldre les incidències que puguin sorgir 

Per fer efectives aquestes funcions, la comissió de seguiment es reunirà tantes 
vegades com sigui necessari, a petició de qualsevol dels seus membres.  

TERCERA. Obligacions de l’Ajuntament de Girona 
 
L’Ajuntament de Girona  col·laborarà en: 
 

1. L’Ajuntament de Girona, inclourà aquesta activitat en el programa de  Recursos 
Educatius del curs 2018-2019. 

2. Fer una aportació econòmica de 1.200€ a l’Institut de Ciències de l’Educació 
Josep Pallach, 500€ en concepte de samarretes per a l’alumnat participant a la 
Girobótica  i 700€ en concepte de gravació i edició d’un vídeo de promoció del 
projecte del Tecnorepte. Les samarretes, amb el logo Girobòtica, són un 
element de pertinença i a la vegada de difusió del projecte molt centrat en la 
ciutat de Girona. El vídeo té la finalitat de donar a conèixer el projecte al màxim 
de centres de secundària i encoratjar-los a participar en properes edicions.  

3. Fer constar a totes les accions promocionals el nom i logotips de les 
institucions promotores i col·laboradores de les activitats Girobòtica i 
Tecnorepte. 

QUARTA. Obligacions de la Universitat de Girona.  
 
La Universitat de Girona a través de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach 
es compromet a:  
 

1. Organitzar  les activitats: Girobòtica i Tecnorepte  
2. Assumirà el cost de l’organització de l’activitat  Girobòtica per un pressupost 

màxim de 7.283€ sense perjudici d’establir col·laboracions amb altres entitats 
i/o institucions que contribueixin al finançament de l’activitat. 

3. L’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach assumirà el cost de 
l’organització de l’activitat Tecnorepte per un pressupost màxim de 4.052€ 
sense perjudici d’establir col·laboracions amb altres entitats i/o institucions que 
contribueixin al finançament de l’activitat. 

4. Justificar la quantitat atorgada a cadascuna de les activitats amb el termini 
màxim de 3 mesos des de la realització de les activitats amb la presentació de:  



 

a. Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments 
realitzats a les dues activitats. 

b. Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la 
factura. 

c. Detall del finançament final de les despeses de l’activitat  amb indicació 
de la procedència dels ingressos i subvencions 

5. Fer constar a totes les accions promocionals el nom i logotips de les 
institucions promotores i col·laboradores de les activitats Girobòtica i 
Tecnorepte. 

CINQUENA. Vigència  

Aquest conveni tindrà efectes des del dia de la signatura fins a finalització del curs 
escolar 2018-2019 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les 
parts nascudes en l’aplicació del que s’hi preveu. 

SISENA- Modificació i finalització anticipada 

L’execució i el desenvolupament d’aquest conveni estarà presidit pels principis de 
bona fe i confiança recíproca. Les causes de resolució d’aquest acord, a més de les 
previstes legalment, seran les següents: 

a. El transcurs del termini de vigència previst en el conveni. 
b. El mutu acord de les parts. 
c. La no realització de l’objecte d’aquest conveni siguin quines siguin les seves 

causes. 
d. L’incompliment dels seus acords. 

SETENA- Règim jurídic i jurisdicció competent 

Les parts signatàries intentaran resoldre per mutu acord les divergències que puguin 
sorgir en relació al desenvolupament i execució 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 a la jurisdicció competent. 
 
 
 
 
 
Sr. Marta Madrenas i Mir Dr. Joaquim Salvi Mas 
Alcardessa Rector Magnífic de la Universitat de  
Ajuntament de Girona Girona (UdG) 
 
 

 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez 

Secretari general 
Ajuntament de Girona 
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