
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR 
SOCIAL GIRONÈS-SALT I L'AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL  SERVEI D’ACOLLIDA A LLAGOSTERA  
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 

D'una part el Sr. Jaume Busquets Arnau, president del Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt; 

D'altra part, l'Il·lm. Sr. Fermí Santamaria Molero, alcalde de l'Ajuntament de 
Llagostera; 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, té com a finalitat la prestació de serveis 
socials bàsics i especialitzats de tot tipus que han de prestar o vulguin prestar els ens 
que l’integren (estatuts BOP núm. 4 de 08/01/2015), i actualment gestiona el 
Programa d’Acollida del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt; 
 
Atès que l’Ajuntament de Llagostera és un ens local membre de Consorci i està 
interessat en que el Consorci augmenti la dedicació dels professionals del seu 
Programa d’Acollida amb l’objectiu d’executar aquest servei al municipi de Llagostera; 
 
Atès que el Consorci procedirà a contractar una empresa de serveis per executar el 
servei, d’acord amb Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).  

Les parts intervinents es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu 
acord, accepten el contingut de les següents clàusules: 

CLÀUSULES 

 
1- Objecte  

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Llagostera i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per desenvolupar conjuntament 
el Servei d’Acollida, amb l’objectiu general d’afavorir una millor convivència i cohesió 
social entre els/les ciutadans/es del municipi de Llagostera. 
 

2- Obligacions i drets de les parts 

De l'Ajuntament de Llagostera 

- Nomenament d'un interlocutor responsable tècnic/a que es farà càrrec de la correcta 
supervisió i coordinació de l'execució de les tasques del desenvolupament del “Servei 
d’Acollida a Llagostera”; 

- Desenvolupar el servei d'acord amb l’encàrrec tècnic del Consorci. 



-  Fer efectiu el pagament al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt de la quantitat 
de 1.900,00 euros € corresponent a l’exercici 2017.  

Aquesta quantitat anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 2017.08.231.465000 per 
a l’exercici 2017. 

El pagament es farà abans del 31/12/2017, prèvia liquidació del servei prestat.        

Del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 

- Dirigir i coordinar el “Servei d’Acollida a Llagostera”. 

- Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció i 
supervisió del “Servei d’Acollida a Llagostera”; 

- Contractar l’empresa de serveis que portarà a terme el desenvolupament tècnic del 
servei sota la direcció i supervisió del Consorci. 

- L’atenció que ofereix el servei és: 

 Acollida: atenció presencial, dimarts i dijous de 9h a 14h. 

 Formació presencial, 2 dies a la setmana a concretar, tres hores cada dia, 
amb l’horari a concretar. 

3- Comissió de Seguiment 
Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per un membre de cada part 
signant per tal de tractar les incidències que es pugin produir i per seguir-ne les 
evolucions. 
 
Es designa a la Sra. Caridad Castillo Canales, directora del Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt com a responsable, per part del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, 
del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni. 
 
Es designa LA REGIDORA Sra. Montserrat Vilà Añón com a responsable, per part de 
l’Ajuntament de Llagostera, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest 
conveni. 
 

4. Durada del conveni 

Aquest conveni té validesa des del 20/11/2017 fins el 31/12/2017. Aquest conveni no 
admet pròrroga. 

5- Causes de resolució 
Són causes de resolució d'aquest conveni: 
a) Per mutu acord de les parts. 
b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels 
signants. 
c) Són altres causes de resolució les contemplades per l'article 51 de la Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.  



 
6- Jurisdicció competent 
Aquest conveni 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 del mateix. 
 
7- Dades de caràcter personal 
Les parts respectaran la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, tenint l’entitat encomanada consideració d’encarregat del tractament de les 
dades a les que pogués tenir accés en execució de l’encàrrec de gestió. 
 

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que assenyalen.  

Girona, a la data de la signatura   Llagostera, a la data de la signatura 

 

El president del    Alcalde de l’Ajuntament de Llagostera 

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 

 

 

Jaume Busquets Arnau    Fermí Santamaria Molero 
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