Girona, a data de la seva signatura electrònica
INTERVENEN
D’una part, la senyora Núria Pi Méndez, regidora delegada de Drets Socials i
Cooperació, com a representat de l’Ajuntament de Girona, en virtut de les facultats
atribuïdes per l’article 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, assistida pel senyor José
Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació.
I de l’altra part, la senyora Conxi Martínez Martínez, en representació de l’Associació
d’Iniciatives Socials Vitrall, amb CIF G17397134, i domicili social al carrer Joan Alsina,
núm. 3, segona planta, de Girona.
EXPOSEN
Que amb data 10 de setembre de 2019 l’Ajuntament de Girona i l’Associació
d’Iniciatives Socials Vitrall van subscriure un conveni de col·laboració per l'establiment
de les condicions de desplegament de les actuacions incloses en el Pla Integrant
Accions de Girona Est, adreçades a:
-

La realització del projecte Aprèn en Família, de reforç escolar de primària,
dirigit a l’alumnat de 5è i 6è, i si s’escau de 4art de primària;

-

I la implementació de les actuacions adreçades a famílies, especialment en
primera infància, de 0 a 6 anys, per incidir en la millora de les seves habilitats
parentals des d’un model de parentalitat positiva (projectes Fem Família i
Xarranca.

Atès que cal establir una addenda per a l'any 2020 per a la quantia i la forma de
justificació econòmica del conveni, tal com s'estableix en el pacte segon del conveni.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren
convenient formalitzar la present addenda de conformitat amb els següents
PACTES

L’objecte d’aquesta addenda és concretar en quaranta mil setanta-tres euros (40.073,00
€) l’import destinat a facilitar al desplegament de les activitats incloses en el Pla Integrant
Accions de Girona Est, adreçades a:
- El reforç escolar de secundària en l’equipament del Centre Cívic Onyar i a
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Primer. Objecte de l’addenda
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ADDENDA, PER A L’ANY 2020, AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE GIRONA I L’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES SOCIALS VITRALL,
PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS EN ELS PROJECTES: APREN EN
FAMÍLIA, FEM FAMÍLIA, I LA XARRANCA, EN EL MARC DEL PLA INTEGRANT
ACCIONS DE GIRONA EST, ON ES DESENVOLUPA EL PROGRAMA D’ACCIÓ
COMUNITÀRIA INTEGRAL, PEL PERÍODE DE L’1 DE GENER DE 2019 A 31 DE
DESEMBRE DE 2020, SIGNAT EL 9 D’OCTUBRE DE 2019

l’espai de la Creueta.
- I l’acompanyament i seguiment d’alumnes d’ESO.

L’Ajuntament de Girona transferirà a l’Associació d’Iniciatives Socials Vitrall la quantitat
de quaranta mil setanta-tres euros (40.073,00 €) per al desplegament de les accions
indicades en el punt primer d’aquesta addenda, d’acord amb el següent calendari:
- 80% a la signatura de l’addenda: trenta-dos mil cinquanta-vuit euros amb
quaranta cèntims (32.058,40 €)
- 20% restant a la finalització de l'actuació i prèvia presentació de la justificació i
dels comprovants de la despesa realitzada d’acord amb el pacte 3 de l’addenda:
vuit mil catorze euros amb seixanta cèntims (8.014,60 €)
Tercer. Justificació
L’Associació d’Iniciatives Socials Vitrall es compromet a presentar, abans del 31 de
gener de 2021, una memòria de les actuacions dutes a terme durant el primer any del
període de vigència del conveni, així com la seva justificació econòmica adjuntant els
corresponents justificants, d’acord amb la Base 34a de les Bases per a l’Execució del
Pressupost Municipal Exercici 2020, segons model normalitzat que es pot trobar a:
https://seu.girona.cat/export/sites/default/dades/tramits/_descarrega_ca/1412_ca.pdf
Quart. Vigència
Aquesta addenda serà vigent durant l’any 2020.
Cinquè. Jurisdicció competent
Aquesta addenda té naturalesa administrativa, pel que correspondrà a la jurisdicció
contenciosa-administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir
en la interpretació, modificació, resolució i efectes de la mateixa.
I en prova de conformitat, les parts signen la present addenda, a un sol efecte, en el lloc i
data de la seva signatura electrònica.
Per l’Ajuntament de Girona
La regidora delegada de Drets Socials
i Cooperació

Per l’Associació per a d’Iniciatives
socials Vitrall
La representant

P.D. de signatura segons decret núm 2019015583

El secretari,

José Ignacio Araujo Gómez

Conxi Martínez Martínez
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Núria Pi Méndez
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Segon. Finançament

