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GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

 

 
Convenis amb l’administració pública en curs 
 

• Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'AGT per al 
funcionament i desplegament d'activitats del Centre de formació 
teatral El Galliner 2018-2019 

 

• Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'AGT per al 
funcionament i desplegament d'activitats del Centre de formació 
teatral El Galliner 2018 

 

• Conveni per la cessió dels espais que ocupa a la Casa de Cultura de 
Girona per al Centre de formació teatral EL Galliner 2018-2022 

 

• Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'AGT per a 
la realització d'activitats d'esport i de lleure emmarcades en el 
programa municipal de Casals d'Estiu 2018 

 



• Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilablareix i l'AGT 
per a la temporada 2017-2018 de Les Nits de Can Gruart 

 

• Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sarrià de Ter i l'AGT 
per a la temporada 2017-2018 de Les Nits del Coro 







































CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONA I 
L’ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE EL GALLINER PER LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS D’ESPORT I DE LLEURE EMMARCADES EN EL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE CASALS D’ESTIU 2018 
 
Girona, 8 de juny de 2018 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Carles Ribas i Gironès, regidor delegat de Joventut de l’Ajuntament 
de Girona, assistida pel senyor José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la 
Corporació. 
 
I d’altra part, la senyora Dolça Vilallonga Garcia, representant de l’Associació Gironina de 
Teatre El Galliner amb NIF G17380932.  
 
INTERVENEN 
 
El primer com a representant de l’Ajuntament de Girona i en virtut de les facultats 
atribuïdes 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. 
 
La segona en representació de l’Associació Gironina de Teatre El Galliner amb NIF 
G17380932. 
 
Ambdues parts  
 
MANIFESTEN 
 
És interès de l’Ajuntament de Girona promoure durant el període d’estiu una oferta 
ciutadana àmplia i diversa d’activitats d’esport i lleure per a infants i joves en condicions 
òptimes de qualitat i accessibilitat. 
 
És interès de l’Associació Gironina de Teatre El Galliner col·laborar en aquest objectiu 
oferint les activitats: Casal teatral infantil el Galliner i Casal teatral de joves el Galliner. 
 
Per dur a terme aquestes voluntats instrumenten aquest conveni, que s’articula 
mitjançant els següents 
 
P A C T E S : 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 

a) L'objecte d'aquest conveni és la realització de les activitats Casal teatral 
infantil el Galliner i Casal teatral de joves el Galliner per a infants i joves 
en el marc del Programa municipal de casals d’estiu 2018. 

 
b) L'edat dels participants de l’activitat Casal teatral infantil el Galliner serà 

de 7 a 13 anys i del Casal teatral de joves el Galliner serà de 14 a 17 
anys. Hauran de complir l'edat mínima establerta i no podran excedir 
l'edat màxima en l'any en curs. 



c) Les activitats Casal teatral infantil el Galliner i Casal teatral de joves el 
Galliner es realitzaran del 3 al 31 de juliol de 2018. 

 
 
Segon.- Condicions generals 
 
  Les activitats es realitzaran d'acord amb les condicions següents: 
 

a) Les activitats han de ser centrades en una proposta educativa, plural, 
laica, no excloent, i oberta a tots els infants i joves de la ciutat, sense que 
en el moment de la inscripció es pugui fer per part de les entitats que les 
organitzen cap tipus de reserva de plaça. 

 
b) L’entitat presentarà a l'Ajuntament de Girona un programa on hi 

constaran objectius, metodologia, activitats, pressupost i equip de 
dirigents. Les activitats proposades hauran de tenir una persona 
responsable, que serà l’interlocutor entre l’entitat i l’Ajuntament de Girona 
i haurà de participar en totes les sessions programades de coordinació de 
les activitats que configurin en el programa municipal de casals d’estiu. 

 
c) L’Ajuntament de Girona supervisarà les activitats, de forma que 

compleixin els objectius plantejats i les condicions recollides en el Decret 
267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les 
quals participen menors de 18 anys, de la Generalitat de Catalunya, en 
farà una avaluació i recollirà aquelles propostes que puguin millorar la 
col·laboració mútua en properes ocasions. 

 
d) L’Ajuntament de Girona farà una difusió general de les activitats que 

formen part del Programa municipal de casals d’estiu i donarà a aquestes 
activitats un marc que les faci identificables per la ciutadania de Girona 
com un servei públic amb garantia de seguretat i qualitat pedagògica. 

 
e) Les entitats organitzadores no podran fer difusió específica de l’activitat 

que organitzen sense donar informació de la resta d’activitats incloses al 
programa municipal. En tot el material de difusió que s’editi hi constarà la 
col·laboració entre l’associació i l’Ajuntament de Girona en l’organització 
de l’activitat. 

 
f) Les entitats organitzadores que signen conveni amb l’Ajuntament de 

Girona amb aquesta finalitat no podran cedir la gestió directa de l’activitat 
a una altra entitat o empresa i es responsabilitzaran de manera directa de 
tots els aspectes de la gestió de l’activitat. 

 
g) Les entitats organitzadores seran les responsables d’aportar tot el 

material fungible i/o específic necessari per a l’execució de la 
programació de les seves activitats. 

h) L’entitat realitzarà l’activitat d’acord amb les condicions bàsiques que 
figuren en les bases definitives d’avantprojectes i que formen part dels 
presents pactes. 

 
 



Tercer.- Ús d’equipaments 
 
a) Per a la realització del Casal teatral infantil el Galliner i el Casal teatral de 

joves el Galliner s’utilitzarà la Casa de Cultura. 
 

b) L’Ajuntament de Girona cedirà l’ús dels espais i les infraestructures 
pactades amb l’entitat en les condicions que en cada cas s’estableixin, 
assumint la responsabilitat sobre les correctes condicions estructurals 
dels edificis per a la realització de l’activitat. 

 
c) L’entitat tindrà cura del material i de les instal·lacions que es posen a 

disposició per a la realització de l'activitat i es responsabilitzaran del 
material malmès o extraviat i assumiran la despesa que se’n pugui 
derivar.  

 
d) L’entitat haurà de fer-se càrrec de totes les reparacions que calgui 

efectuar en els equipaments utilitzats que no corresponguin a l’estructura 
de la instal·lació. 

 
e) L’Ajuntament de Girona cedirà l’ús d’una piscina en les condicions que 

s’assenyalin segons la programació general del Programa municipal de 
casals d’estiu 2018. 

 
 

Quart.-  Sistema de pagament per trams de renda familiar 
 

a) El Programa municipal de casals d’estiu de l’Ajuntament de Girona 
incorpora un sistema de pagament per renda segons el qual les famílies 
que s’hi vulguin acollir obtindran una reducció de la quota en funció del 
tram de renda familiar en el qual estiguin ubicats. L’Ajuntament de Girona 
abonarà la part corresponent a l’import d’aquesta reducció de la quota a 
l’entitat organitzadora. 

 
b) L’Ajuntament de Girona podrà concedir beques de part del preu de la 

quota d’inscripció a les activitats d’estiu. En aquest cas, l’Ajuntament de 
Girona abonarà la part corresponent a l’import becat de la quota a l’entitat 
organitzadora. 

 
 
Cinquè.- Pla d’Integració 

 
a) L’Ajuntament de Girona definirà les mesures i establirà els mitjans 

necessaris que corresponguin als objectius del Pla d'Integració. 
S’incorporarà a l’activitat totes les mesures que s’estableixin en el Pla 
d’Integració amb la finalitat de garantir que responen a les necessitats 
diverses dels infants i joves participants, fins i tot aquelles derivades 
d’una discapacitat o inadaptació. 

 
b) L’Ajuntament de Girona determinarà en quines activitats cal monitoratge 

addicional i atorgarà una compensació econòmica a l’entitat que servirà 
per a la contractació d’aquest monitoratge. En cap cas els/les monitors/es 



es comptabilitzen dins la ràtio establerta, sinó que es consideren 
monitors/es addicionals. 

 
c) L’entitat assegurarà el compliment de les mesures que corresponguin al 

Pla d'Integració de forma coordinada amb la persona responsable 
d'aquest pla. L’equip de monitoratge, els responsables de les activitats i 
el/la tècnic/a del pla vetllaran en tot moment per l’assoliment dels 
objectius del Pla d’Integració. 

 
 
Sisè.-  Contractació de l’equip educatiu 
 

a) L’entitat seleccionarà i posarà a disposició per a la realització de l’activitat 
el mínim de dirigents que especifica la normativa vigent en la matèria 
(Decret 267/2016, de 5 de juliol), i en particular el nombre de dirigents 
titulats exigits. Tots els membres de l’equip de monitoratge hauran de 
tenir com a mínim 18 anys. 

 
b) Les entitats contractaran laboralment les persones responsables de 

l’activitat segons la normativa laboral vigent en aquesta matèria, segons 
taules salarials del conveni del lleure educatiu i sense que s'estableixi 
relació jurídica entre aquest personal i l'Ajuntament de Girona. 

 
 
Setè.-  Assegurances 
 

L’entitat contractarà una pòlissa de responsabilitat civil i una assegurança 
d’accidents que cobreixin la realització de l’activitat en les condicions 
indicades en la normativa vigent. 
 
 

Vuitè.-  Inscripcions a les activitats 
 
a) L’Ajuntament de Girona assumeix el tràmit d’inscripció a les activitats i 

desenvoluparà les aplicacions necessàries per al procés d’inscripció a les 
activitats a través del web municipal. 

 
b) L’entitat col·laborarà en el procés d’inscripció a l’activitat per assegurar la 

millor atenció possible a la ciutadania i perquè aquestes inscripcions es 
facin d’acord amb les condicions establertes i publicades en la difusió del 
programa. 

 
 
Novè.-  Transports 

 
a) L’entitat contractarà els serveis de transport necessaris per desplaçar-se 

a la piscina o per a les excursions programades. 
 

b) La contractació dels serveis de transport es farà d’acord amb la normativa 
vigent en la matèria, posant com a prioritat fonamental la seguretat dels 
participants a l’activitat. 



Desè.-  Servei de menjador 
 
a) L’entitat contractarà el servei de menjador si aquest és necessari per a 

l’activitat. 
 

b) Per a la realització del servei de menjador, en els casos en què aquest es 
faci en centres escolars, caldrà l’autorització especial del centre i seguir 
les indicacions referents a menjadors escolars del Departament de 
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
Onzè.-  Aportació econòmica 
 

L’Ajuntament de Girona farà una aportació econòmica total a l’Associació 
Gironina de Teatre El Galliner de set mil cent vuitanta euros amb vuitanta-
dos cèntims (7.180,82 €) segons els següents conceptes: 

 
a)  D’acord amb la fórmula de subvenció prevista l’entitat rebrà una aportació 

econòmica de quatre mil cent cinquanta-sis euros amb dotze cèntims 
(4.156,12 €) que correspon a: 
 
Casal teatral infantil el Galliner (Aportació econòmica de 1.156,12 €) 
 
  60 infants inscrits en horari de matí tot el mes 
  30 infants inscrits en horari de matí i tarda tot el mes 
  41 infants inscrits al servei de menjador tot el mes 

 
Casal teatral de joves el Galliner (Aportació econòmica de 3.000,00 €) 

 
48 joves inscrits en horari de matí tot el mes 
    

b)  D’acord amb la diferència que correspon als descomptes per germans 
inscrits, família nombrosa i família monoparental a les activitats l’entitat 
rebrà una aportació econòmica de dos mil cent trenta-cinc euros amb 
setanta cèntims  (2.135,70 €) que correspon a: 

 
 Casal teatral infantil el Galliner ................................................. 1.822,70 € 
 Casal teatral de joves el Galliner  ................................................ 313,00 € 
  

c) D’acord amb la bonificació per trams de renda familiar l’entitat rebrà una 
aportació econòmica de vuit-cents vuitanta-nou euros  (889,00 €) que 
correspon a: 
Casal teatral infantil el Galliner ................................................................ 734,00 € 
Casal teatral de joves el Galliner  ............................................................ 155,00 € 

 
 
Dotzè.-  Protecció de dades 
 

L’Ajuntament de Girona com a responsable del fitxer amb dades de 
caràcter personal dels/de les participants de les activitats del Programa 
municipal de casals d’estiu 2018 dóna accés a l’Associació Gironina de 
Teatre El Galliner per a portar a terme les activitats Casal teatral infantil el 



Galliner i Casal teatral de joves el Galliner. Així doncs el lliurament de 
fitxers amb dades personals a l’entitat no té consideració legal de 
comunicació o cessió de dades, sinó de simple accés com a element 
necessari per a la prestació del servei. L’Associació Gironina de Teatre El 
Galliner actua com a encarregat del tractament del fitxer. Les dades 
sotmeses sota aquest punt són les lliurades per l’Ajuntament de Girona i 
les recollides per a portar a terme l’activitat de lleure descrita en aquest 
conveni.  

 
L’Ajuntament de Girona queda totalment exonerat dels enregistraments 
d’imatges i sons que pugui fer l’entitat. 
 
L’entitat es compromet a: 
 
a) Seguretat de les dades 

Adoptar les mesures necessàries de tipus tècnic i organitzatiu que 
garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la 
seva alteració, pèrdua, tractament, divulgació, duplicació o accés no 
autoritzat, tenint en compte l‘estat de la tecnologia, les dades 
emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen 
de l’acció humana o de mitjà físic o natural. Les mesures aplicades 
seran les indicades en la normativa de protecció de dades, la llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i el real decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
que es regula el reglament de desenvolupament de la llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

 
b) Deure de secret professional 

Aplicar el secret professional respecte a les dades de caràcter personal 
a què tingui accés per la seva relació amb l’Ajuntament de Girona i 
aquelles que reculli per compte propi per a portar a terme l’activitat que 
regula aquest conveni. Aquestes obligacions subsistiran també després 
de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer. 
 

c) Propietat de les dades 
Reconèixer expressament que les dades de caràcter personal a les 
quals es refereix el present document, són d’exclusiva propietat de 
l’Ajuntament de Girona, per  la qual cosa no podrà aplicar-les o utilitzar-
les amb una finalitat diferent a la del servei contractat, ni cedir-les a 
tercers, ni tan sols per a l’execució del present contracte, en règim de 
subcontractació, fora dels termes pactats en l’encàrrec. 
 

d) Eliminació de les dades 
Trametre a l’Ajuntament de Girona, un cop finalitzat l’encàrrec, i en un 
termini no superior a dos mesos, un document de reconeixement 
explícit de l’eliminació de les dades facilitades i recollides des de la 
mateixa entitat en qualsevol format i suport. 

 
 
 



Tretzè.-  Justificació 
 
L’entitat haurà de presentar dins els dos mesos següents a l’acabament de 
l’activitat: 
 
- Una memòria detallada de l’activitat 
- Una memòria econòmica de l’activitat, amb un balanç detallat per conceptes 
- Acreditació dels pagaments realitzats per un import, com a mínim, 

equivalent a l’aportació econòmica efectuada per l’Ajuntament de Girona 
- Nòmines de cada una de les persones responsables de l’activitat 
- La declaració responsable d’eliminació de documents 

 
 
Catorzè.- Vigència del conveni: 
 
 El present conveni tindrà vigència del 2 al 31 de juliol de 2018 pel Casal 

teatral infantil el Galliner i pel Casal teatral de joves el Galliner. 
 
 
Quinzè.- Resolució del conveni: 
 
 Aquest conveni es podrà resoldre de mutu acord o per incompliment dels 

pactes. Tanmateix, en cas de conflicte o dubtes en la interpretació dels 
pactes i abans de procedir a la resolució, es constituirà una comissió 
paritària, integrada per dos representants de cadascuna de les parts, per tal 
d’estudiar i emetre propostes de resolució dels conflictes o dubtes que 
s’hagin produït. 

 
I en prova de conformitat, ho signen ambdues parts per duplicat i a un sol efecte, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 
Per l’Ajuntament de Girona    Per l’Associació El Galliner 
El regidor delegat de Joventut    El representant 
   
 
 
 
 
 
Carles Ribas i Gironès     Dolça Vilallonga Garcia 
 
 
 
El secretari general, 
 
 
 
 
 
 
José Ignacio Araujo Gómez 
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PACTE ADDICIONAL AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE GIRONA I L’ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE EL GALLINER 
 
 
Girona, 29 de juny de 2018 
 
 
REUNITS 
 
 
D’una part, el senyor Carles Ribas i Gironès, regidor delegat de Joventut, assistit pel 
senyor José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació. 
 
D’altra part, la senyora Dolça Vilallonga Garcia, representant de l’Associació Gironina de 
Teatre El Galliner. 
 
 
INTERVENEN 
 
 
El primer en representació de l’Ajuntament de Girona. 
 
El segon en representació de l’Associació Gironina de Teatre El Galliner. 
 
Ambdues parts 
 
 
M A N I F E S T E N 
 
 
És interès de l’Ajuntament de Girona i de l’Associació Gironina de Teatre El Galliner 
promoure durant el període d’estiu una oferta ciutadana àmplia i diversa d’activitats 
d’esport i lleure per a infants i joves en condicions òptimes de qualitat i accessibilitat.  
 
Per dur a terme aquestes voluntats aquestes parts van instrumentar un conveni de 
col·laboració, vigent fins al 31 juliol de 2018 i al qual acorden afegir el següent pacte 
addicional. 
 
 
P A C T E   A D D I C I O N A L: 
 
L’Ajuntament de Girona es compromet a destinar la quantitat de cinc-cents dos euros 
(502,00 €) a l’aplicació de l’esmentat pacte addicional al conveni corresponent a les 
bonificacions de tram de renda en motiu del servei menjador del programa municipal de 
casals d’estiu 2018.  
 
L’Associació Gironina de Teatre El Galliner es compromet a acceptar l’import esmentat 
en concepte de bonificacions de trams de renda en motiu del servei menjador, en el marc 
del programa municipal de casals d’estiu 2018.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
I en prova de conformitat, ho signen ambdues parts per duplicat i a un sol efecte, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 
Per l’Ajuntament de Girona    Per l’Associació El Galliner 
El regidor delegat de Joventut   El representant 
   
 
 
 
 
 
Carles Ribas i Gironès     Dolça Vilallonga Garcia 
 
 
 
El secretari general, 
 
 
 
 
 
 
José Ignacio Araujo Gómez 
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