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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER A L’ORIENTACIÓ EN ESTADES DE VOLUNTARIAT 
INTERNACIONAL 
 
Girona, 7 de febrer de 2020 

 
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 Q-6750002 E. 
 
De l’altra, el Sr. Carles Ribas Gironès, regidor delegat de Cultura, Dinamització del Territori i 
Joventut de l'Ajuntament de Girona, facultat per l’article 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i 
assistit pel Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari de l'Ajuntament de Girona. 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
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. En concret, per mitjà de la 
Unitat de Compromís Social està disposada a dur a terme la col·laboració amb altres entitats 
per a la participació dels estudiants de la UdG en activitats solidàries i de cooperació. 
 
La intenció de la Unitat de Compromís Social és seguir ampliant el ventall d’oportunitats que 
s’ofereix als estudiants, obrint la possibilitat que es reconeguin estades del Servei de 
Voluntariat Europeu, Cos Europeu de Solidaritat entre d’altres. 
 
Que, d’acord amb la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en els estudis de 
grau, aprovada pel Consell de Govern a la sessió núm. 5/09, de 28 de maig de 2009, i 
modificada pel Consell de Govern en les sessions núm. 8/12, de 20 de desembre de 2012 
(eBOU-430); núm. 5/2014, de 19 de juny de 2014 (eBOU-648), núm. 1/2016, de 25 de febrer 
de 2016 (eBOU-834), i núm. 5/2019, de 16 de juliol de 2019 (eBOU-1669), l’estudiant podrà 
obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats solidàries i de 
cooperació. Aquestes activitats susceptibles de ser reconegudes afecten als estudiants de 
qualsevol dels graus propis que imparteix la Universitat de Girona i tenen la mateixa valoració 
en crèdits.” 
 
La Universitat de Girona, amb voluntat d’intensificar les relacions entre el món universitari i les 
entitats d’àmbit social, cultural, de cooperació, sostenible i de discapacitat, desitja col·laborar 
amb aquestes entitats en el camp de la formació teòrica i pràctica dels estudiants, i per aquest 
motiu està interessada en materialitzar aquesta col·laboració formalitzant un conveni amb 
l’objectiu d’oferir orientació a joves estudiants sobre estades de voluntariat internacional. 
 
L’Ajuntament de Girona està interessat en la col·laboració sobre activitats de l’àmbit de la 
solidaritat, de la cooperació per al desenvolupament i el voluntariat. 
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Ambdues parts, reconeixent-se plena capacitat jurídica, consideren oportú signar un conveni 
de col·laboració en el camp de l’orientació sobre estades de voluntariat internacional. 
 
 
ACORDEN: 
 
Primer - Objecte del conveni 
 
La Universitat de Girona i l’Ajuntament de Girona tenen la voluntat d’establir noves vies de 
col·laboració per tal de compartir recursos i millorar les oportunitats de les persones 
universitàries que estudien a la ciutat.  
 
Aquest conveni ha de servir com a primera acció conjunta per tal de propiciar la interacció 
entre la comunitat universitària i l’Ajuntament de Girona, amb l’objectiu de treballar per les 
oportunitats d’empoderament de les persones joves i la millora de la ciutat. 
 
Segon – Prestació del servei d’orientació en voluntariat internacional 
 
L’objectiu d'aquest conveni és regular la col·laboració entre la Universitat de Girona i la secció 
de Joventut de l’Ajuntament de Girona per oferir orientació i acompanyament a estudiants de 
la UdG que vulguin fer estades de voluntariat a l’estranger complementàries a aquelles 
activitats solidàries i de cooperació que gestiona la Unitat de Compromís Social de la UdG. 
 
Des de la Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona es gestionen diferents 
programes de voluntariat arreu de les comarques de Girona, de l’Estat Espanyol i de 
l’estranger que permeten el reconeixement de crèdits ECTS als estudiants. 
 
Pel que fa als voluntariats a l’estranger, a dia d’avui es facilita el reconeixement de crèdits 
ECTS a aquells estudiants que participen en projectes de cooperació i es gestiona la 
Convocatòria d'Ajuts a Projectes de Cooperació per al Desenvolupament.  
 
Des de la secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona s’ofereix un servei d’orientació 
especialitzat en mobilitat internacional que assessora i acompanya a aquelles persones joves 
que es plantegen viure una experiència a l’estranger, així com accions complementàries com 
el cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón”, grups de conversa en idiomes 
estrangers, intercanvis juvenils, pràctiques no remunerades a l’estranger, entre d’altres. A 
més, també es col·labora amb nombroses entitats i organismes que també treballen per 
promoure la mobilitat juvenil com a via pel desenvolupament personal i professional.  
 
Tercer – Continuïtat del servei d’orientació en voluntariat internacional 
 
El servei d’assessorament s’oferirà dos dies a la setmana. Els dilluns de 10:00 a 14:00 i de 
16:00 a 20:00 s’ubicarà L’Estació Espai Jove de l’Ajuntament de Girona (C. Santa Eugènia 
17, 17005), i els dijous de 9:00 a 13:00 i de 14:00 a 18:00 s’ubicarà a la Unitat de Compromís 
Social de la UdG (Mòdul 23, Campus Montilivi). 
 
L’assessorament es realitzarà durant tot el curs acadèmic 2019/2020, en concret de l’1 
d’octubre de 2019 fins el 15 de juliol de 2020, amb un total de 640 hores d’atenció. S’estima 
que el cost per portar a terme el servei d’assessorament en voluntariat internacional és de 
22.400,00 €. 
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Quart - Obligacions per part de la Universitat de Girona 
 
La Universitat de Girona es compromet a: 
 

• Difondre, pels canals que consideri necessaris, el servei d’orientació i acompanyament 
per a fer estades de voluntariat a l’estranger. 

• Gestionar les peticions d’assessorament derivant-les indistintament a les dues 
ubicacions segons preferències dels estudiants o disponibilitat d’agenda. 

• Aportar l’espai i els recursos materials necessaris per dur a terme el servei des de la 
Unitat de Compromís Social. 

• Fer el seguiment del servei ofert i avaluar-ne l’eficàcia i la satisfacció dels estudiants.  
• Per cobrir part de les despeses derivades de la implementació d’aquest servei, la 

Universitat de Girona aportarà la quantitat de 11.200,00 € (IVA inclòs). L’existència de 
crèdit adequat i suficient ha quedat garantida dins del pressupost de 2020, mitjançant 
la corresponent reserva de crèdit a càrrec de l’aplicació pressupostària 227.15 i de la 
unitat de despesa 37.17.005.0000. 
 

 
Cinquè - Obligacions per part de l’Ajuntament de Girona 
 
L’Ajuntament de Girona es compromet a:  
 

• Difondre, pels canals que consideri necessaris, el servei d’orientació i acompanyament 
per a fer estades de voluntariat a l’estranger. 

• Atendre les peticions d’assessorament a través d’una persona tècnica del Servei de 
Mobilitat Internacional de la secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona que oferirà 
orientació i acompanyament a estudiants de la UdG que vulguin fer estades de 
voluntariat a l’estranger. 

• Aportar l’espai i els recursos materials necessaris per dur a terme el servei des de la 
secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona.  

• Aportar les dades necessàries a la UdG per tal que es pugui fer el seguiment del 
servei ofert i avaluar-ne l’eficàcia i la satisfacció dels estudiants.  

• L’Ajuntament de Girona aportarà també la quantitat equivalent de 11.200,00 € 
(quantitat que serà en espècie i no comportarà una despesa en diners) per cobrir part 
de les despeses derivades de la implementació d’aquest servei. 

 
Sisè – Publicitat 
 
En totes les activitats de promoció i publicitat de les activitats solidàries i de cooperació, així 
com als actes públics i qualsevol altre acte de difusió, hi hauran de figurar els anagrames o 
logotips de la Universitat de Girona, de L’Estació Espai Jove i de l’Ajuntament de Girona. 
 
Setè - Comissió mixta  
 
Abans de 30 dies hàbils, després de la data de la signatura del conveni, es constituirà una 
Comissió Mixta formada por dos representants de cadascuna de les parts, que seran 
designats per cadascun dels representants signants d’aquest conveni. Aquesta Comissió serà 
l’òrgan de proposta, seguiment i avaluació de les actuacions dutes a terme en el marc d’aquest 
conveni, i es reunirà sempre que ho sol·liciti alguna de les parts. 
 
Vuitè – Incompliment del contracte 
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L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants 
comporta l'extinció del conveni prèvia realització del requeriment previst a l'apartat c) de 
l'article 51 .1 de la Llei 40/2015. 
 
Novè - Durada i modificació del conveni 
 
La vigència d’aquest conveni finalitza el 16 de juliol de 2020. Abans de la finalització d’aquest 
termini, les parts podran acordar unànimament la pròrroga per un període màxim de 4 anys 
més. Llevat que, amb una antelació mínima de tres mesos, qualsevol de les parts denunciï la 
seva finalització o, en el seu cas, la voluntat de no prorrogar més. 
 
El conveni es podrà modificar, per acord mutu, i amb prèvia sol·licitud d’una de les dues parts. 
Es preveu poder afegir clàusules addicionals que puguin ampliar les col·laboracions del 
present conveni. 
 
Desè - 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 de Girona. 
 
Onzè - Entrada en vigor 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura pels representants 
d’ambdues parts. 
 
        
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat en el lloc i la data esmentats a 
l’encapçalament. 
 
 
Per la Universitat de Girona    Per l’Ajuntament de Girona 
  
 
 
 
Dr. Joaquim Salvi Mas    Sr. Carles Ribas Gironès 
Rector       Regidor delegat de Cultura, Dinamització 
       del Territori i Joventut   
       

El secretari general 
  
 
 
 
       Sr. José Ignacio Araujo Gómez 
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