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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLA DOCTOR MASMITJÀ DE LA 
FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA I L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER A 
POSAR EN MARXA L’ACTIVITAT DEL COMERÇ AMIC EMMARCADA EN EL 
PROJECTE DELS CAMINS ESCOLARS 

 

 
 

REUNITS 
 

L’Ajuntament de Girona, representat per la senyora Marta Sureda Xifre, regidora 
delegada de Mobilitat i Via Pública i per la senyora Eva Palau Gil, regidora de delegada 
d’Educació, Esports i Seguretat en el Treball, amb seu corporativa a la plaça del Vi, 
número 1 de Girona i amb NIF P1708500B, assistides pel secretari general de la 
corporació, el senyor José Ignacio Araujo Gómez, que actua com a representant de 
l'Ajuntament de Girona, en exercici de les competències que li han estat conferides en 
virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2019015583, de data 12 de juliol de 2019. 

 
L’escola Dr. Masmitjà centre concertat per la Generalitat de Catalunya, que pertany a la 
xarxa d’escoles de la Fundació Educativa Cor de Maria, representat per Mercè 
Hortoneda Garcia, amb seu a Barcelona, C. Marina 166, entresol i amb NIF G66335753. 

 
Reconeixent-se mútuament la capacitat legal suficient per subscriure el present conveni, 
a aquest efecte. 

 
EXPOSEN 

 
1. Que l’Ajuntament de Girona és competent en matèria de mobilitat en virtut de l’article 

25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
 

2. Que l’Ajuntament de Girona per acord de Ple núm. 2014000280 de 15 de desembre 
de 2014, va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana de Girona seguint la línia estratègica 
de promoció, educació i sensibilització de l'ús de modes de transport sostenibles. 

 
3. Que el Pla de Mobilitat Urbana, de conformitat amb l’article 1 de la Llei 9/2003, de 

13 de juny, de la mobilitat, és el document bàsic per configurar les estratègies de 
mobilitat de les persones i de les mercaderies d’un municipi dirigida a la sostenibilitat 
i la seguretat. 

 
4. Que el Pla de Mobilitat Urbana preveu la redacció dels Camins Escolars. Els 

projectes dels Camins Escolars plantegen actuacions urbanístiques, socials i 
educatives per fer que la mobilitat diària i més habitual dels infants sigui el més 
segura, autònoma, saludable, educativa i acollidora possible. El projecte vol 
fomentar l’ús de modes sostenibles i altres mesures de caràcter social per 
conscienciar a la comunitat educativa de la necessitat d’accedir a l’escola en mitjans 
de transport sostenibles. 
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5. Que l’Ajuntament de Girona per Decret d’Alcaldia núm. 2016006254 resolt el 27 
d’abril de 2016, va encarregar l’estudi del Camí Escolar de l’escola Dr. Masmitjà 
(Fundació Educativa Cor de Maria). L’estudi es va presentar a la comunitat educativa 
de l’escola el maig de 2017. 

 
6. Que el Comerç Amic és una activitat de foment de la mobilitat sostenible i autònoma 

vinculada als projectes de Camins Escolars. Els comerços, per ubicació, per nombre 
i per la seva actitud habitualment oberta, poden ajudar i vetllar perquè els infants 
facin els trajectes de casa a l'escola i de l'escola a casa amb seguretat. 

 
7. Que l’escola Dr. Masmitjà (Fundació Educativa Cor de Maria) va mostrar el seu 

interès a l’Ajuntament Girona per posar en marxar l’activitat del Comerç Amic al seu 
entorn escolar. 

 
8. Que d’acord l’article 47.1 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 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 amb subjectes de dret privat per a una finalitat comuna. 

 
En base a les anteriors manifestacions i a les seves competències que les parts 
subscriuen aquest conveni de col·laboració que es concreta en els següents: 

 
ACORDS 

 
PRIMER. Objecte 

 
Aquest conveni de col·laboració té com a objecte realitzar la prova pilot per a posar en 
funcionament l’activitat del Comerç Amic a l’entorn de l’escola Dr. Masmitjà de la 
Fundació Educativa Cor de Maria. 

 
 

SEGON. Obligacions i compromisos 
 

1. Les parts es comprometen a: 
 

1.1. Dur a terme una prova pilot de l’activitat del Comerç Amic de l’escola Dr. 
Masmitjà, facilitant la informació necessària per garantir la participació dels 
comerços de proximitat. Participar també en la recollida de les dades per la 
formalització de l’adhesió, valorar l’efectivitat i recollir les possibles qüestions i 
propostes sorgides per part dels comerços. 

 
 

2. L’Ajuntament de Girona es compromet a: 
 
 

2.1. Informar als comerços del funcionament del projecte Comerç Amic, així com dels 
mitjans d’adhesió, la validesa de l’adhesió, i la baixa a través del registre de la 
pàgina web de l’Ajuntament de Girona. 
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2.2. Informar al responsable del comerç que l’adhesió el compromet a donar 
compliment a la normativa en matèria de protecció del menor, i concretament la 
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, així com amb 
la Llei 26/2015, 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància 
i l'adolescència. 

 
2.3. Proporcionar el material necessari per a poder identificar els comerços adherits 

a la xarxa de Comerç Amic. Aquest material és una identificació que s’ha de 
col·locar en un lloc visible a la entrada de l’establiment. El valor màxim estimat 
de la despesa és de 760,00 €. 

 
2.4. Fer el correcte tractament de les bases de dades, un cop recollides les adhesions 

dels diferents comerços, així com fer el manteniment. 
 

2.5. Fer difusió mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament de Girona de les dades 
dels comerços, un cop tractades, necessàries per a que la comunitat educativa 
o qualsevol persona interessada, pugui obtenir el llistat dels comerços adherits 
a la xarxa de Comerç Amic. 

 
3. L’escola Dr. Masmitjà es compromet a: 

 
3.1. En l’àmbit educatiu, informar la comunitat educativa dels comerços adherits i fer- 

ne difusió a l’alumnat mitjançant diferents activitats durant el curs escolar, amb 
l’objectiu de crear un espai segur, educatiu i saludable al voltant de l’escola. 

 
 
 

TERCER. Incompliment obligacions i compromisos 
 

En cas d’incompliments del conveni per alguna de les parts o de les diferències en la 
seva interpretació, es convocarà a la comissió de seguiment i control especificada en el 
punt quart d’aquest acord, la qual proposarà la resolució de les diferències 
d’interpretació del conveni i dels possibles problemes en el seu compliment. 

 
 

QUART. Comissió de seguiment i control 
 

La comissió de seguiment i control formada per tècnics de l’àrea de Mobilitat i Via Pública 
i de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Girona i dos representants de l’escola Dr. 
Masmitjà, faran el seguiment i control de l’execució del conveni, en els àmbits que 
preveu la normativa sectorial i aquest conveni. 

 
 

CINQUÉ. Règim de modificació del conveni 
 

Aquest conveni es podrà modificar per acord unànime de les parts. 
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SISÉ. Termini de vigència del conveni 

 
Aquest Conveni tindrà una durada determinada de quatre (4) anys, a comptar des de 
l’endemà de la seva signatura. Abans de la finalització del termini, els signants del 
conveni poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seva extinció. 

 
Tanmateix també és aplicable l’establert als articles 51 i 52 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
 

SETÉ. Naturalesa jurídica del conveni 
 

Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa. Es regeix pel que disposa el capítol 
II del títol IX de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya i pel que disposa el Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar de la seva interpretació o aplicació seran 
resoltes per acord entre les parts signants o en el seu defecte, per la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

 
S’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat 
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació i bon govern. 

 
VUITÈ. Documentació annexa 

 
Annex I – Carta presentació als comerços 
Annex II – Full adhesió a la Xarxa de Comerç Amic 

 
 

I en prova de conformitat, ambdues parts firmen el present acord i a un sol efecte al lloc 
i data de la signatura electrònica. 

 
 

Per L’AJUNTAMENT DE GIRONA 
La regidora de Mobilitat i Via Pública La regidora d’Educació, Esports i Seguretat 
Subàrea de l’Àrea de Territori en el Treball de l’Àrea de Drets a les Persones 

 
 

Xifre - DNI 
40367505K 
(SIG) 

Signat digitalment 
per Marta Sureda 
Xifre - DNI 
40367505K (SIG) 
Data: 2020.05.06 
10:06:52 +02'00' 

 
TCAT P Eva Maria 
Palau Gil - DNI 
35022446R 

 
 

Signat digitalment per TCAT P 
Eva Maria Palau Gil - DNI 
35022446R 
Data: 2020.05.06 13:54:07 
+02'00' 

Sra. Marta Sureda Xifre Sra. Eva Maria Palau Gil 

Marta Sureda 
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Per l’ESCOLA DOCTOR MASMITJÀ DE LA FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA 
La Directora 

MERCÈ 
HORTONE 

Firmado 
digitalmente por 
MERCÈ HORTONEDA 
GARCIA 
Fecha: 2020.05.08 
12:23:24 +02'00' 

Sra. Mercè Hortoneda Garcia 
 
 
 
 

El secretari general de l’Ajuntament de Girona 
 

TCAT P Jose Signat digitalment per 
TCAT P Jose Ignacio 
Araujo Gomez - DNI 

Gomez - DNI 
38108484Z 

38108484Z 
Data: 2020.05.12 
15:40:29 +02'00' 

 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez 

DA GARCIA 

Ignacio Araujo 
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