
 

 
 

CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA I 
L’ASSOCIACIÓ PLATAFORMA CÍVICA PER L’ÚS DE LA BICICLETA I PER LA 

MOBILITAT SOSTENIBLE «MOU-TE EN BICI» REGULADOR D’UNA 
SUBVENCIÓ DIRECTA PER A LA PROMOCIÓ I FOMENT D’ACTIVITATS 

 
 
Girona, 28 d’octubre de 2016  
 
 
PARTS 

 

Sr. Albert Gómez i Casas, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb el 

CIF P1700047B, per nomenament del Ple de la Diputació de Girona el 15 de juliol de 

2015 i en virtut de les facultats conferides per acord de l’Assemblea General de 29 de 

setembre de 2015. 

 

Sr. Xavier Corominas i Mainegre, president de la Plataforma cívica per a l’ús de la 

bicicleta i per la mobilitat sostenible «Mou-te en bici», inscrita amb el núm. 3106 al 

Registre d’Associacions, amb CIF G17508854, en nom i representació de la mateixa 

d’acord amb les atribucions conferides en el seu nomenament per Assemblea de data 

20 de febrer de 2016.  

 

 

 

ANTECEDENTS 

 

Primer. Que en funció de la seva naturalesa i objectius, les dues entitats estan 

destinades a representar un paper cabdal en la promoció i el desenvolupament 

d’activitats encaminades a potenciar el sector de la bicicleta.  

 

Segon. Que l’intercanvi d’experiències i coneixement i la cooperació entre elles 

resulten d’interès per fomentar la sensibilització i l’aprenentatge de la ciutadania 

envers el sector de la bicicleta, amb l’objectiu de proporcionar eines que afavoreixin el 

desenvolupament d’un model de mobilitat sostenible.  

 



 

Tercer. Que aquest mutu interès fa aconsellable que el Consorci i «Mou-te en bici», 

com a dues entitats amb objectius coincidents, facin efectiva d’una manera explícita la 

seva col·laboració.  

 

 

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 

aquest conveni, d’acord amb els següents 

 

 

PACTES 

 

Primer. Objecte 

La finalitat d’aquest conveni regulador és la de subvencionar les activitats de «Mou-te 

en bici» que promoguin l’ús de la bicicleta, com a element de mobilitat sostenible i del 

cicloturisme, així com en l’edició de material promocional que fomenti les bones 

pràctiques de la bicicleta. 

 

Segon. Despeses subvencionables 

-El Consorci es compromet a col·laborar amb «Mou-te en bici», com a entitat sense 

ànim de lucre, mitjançant una subvenció directa per un import fix de 1.000,00 €, 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16.4591.48001. 

-“Mou-te en Bici” es compromet a organitzar activitats i serveis destinats a 

promoure i fomentar l’ús de la bicicleta i del cicloturisme, segons calendari 

programat de la temporada 2016/2017: 

- Activitats lúdiques: Pedalada de Reis, Pedalada de les Dones, Pedalada per 

Temps de Flors, Pedalada nocturna per Girona i Salt, Pedalada nocturna fins 

a Sant Feliu de Guíxols, Pedalada per la Festa Major de Santa Eugènia, Cursa 

de Mitjans i Operació Ring-Ring (Setmana de la Mobilitat Sostenible i 

Segura), Cicle Bici-Cinema Sortida Cicloturista i Bici Segura (inspeccions 

tècniques de bicicletes), participació en el concurs de fotografia de 

l’associació naturalista. 

- Activitats de formació: Curs de cicloturisme i cicloviatge: preparats per 

l’aventura, curs aprendre anar en bici per adults, curs de mecànica bàsica de 

la bici (nivell I - II) curs de com circular en bicicleta. 

- Serveis als socis: butlletins periòdics i marxandatge relacionat 

- Presència social: parada Sant Jordi a Plaça Catalunya i a la Fira  d’entitats  

11-S de Salt 

 



 

Es considera despesa efectuada la que hagi meritat des de l’inici al final de les activitats 

esmentades, encara que no s’hagi realitzat el seu pagament abans de la justificació. 

Termini i forma de justificació: mitjançant una relació de les despeses ocasionades per 

la organització de les activitats i serveis, segons model de compte justificatiu 

simplificat. 

El no compliment d’aquestes condicions serà causa de reintegrament de la subvenció. 

Pagament de la subvenció: mitjançant transferència bancària, un cop justificada. 

Termini màxim per la justificació: 31 de desembre de 2017 

Tercer. Vigència 

El termini de vigència d’aquest conveni és per un període d’un any, sense perjudici que 

perdurin les obligacions que estiguin pendents d’executar.  

 

Quart. Compatibilitat amb altres subvencions 

La present subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres per a la mateixa finalitat, 

procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió 

Europea o d’organismes internacionals. La suma de la subvenció amb el finançament 

que tingui el beneficiari no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 

Cinquè. Verificació i control 

El Consorci es reserva la facultat de verificar l’acompliment de l’objecte subvencionat. 

Tanmateix, el control financer d’aquesta subvenció es regirà per allò establert en les 

disposicions legals establertes. 

Sisè. Règim Jurídic 

- Llei general de subvencions 38/2003, de 17 novembre 

- Ordenança general de subvencions 21/02/2012, Diputació de Girona 

 

Setè. Durada del conveni 

El present conveni estarà en vigor a la data de la seva signatura per un any, fins a la 

realització del llistat d’activitats i serveis programats previstos segons calendari per la 

temporada 2016/2017. L’entitat subvencionada haurà de presentar una relació de les 

despeses en concepte d’organització i serveis realitzats per a l’import subvencionat, 

amb una memòria d’activitats, segons model de compte justificatiu simplificat. 

 



 

I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat 

exemplar al lloc i la data que consta a l’encapçalament. 

 

Consorci de les Vies Verdes  Plataforma cívica per a l’ús de la bicicleta 
     I per la mobilitat sostenible “Mou-te en Bici” 
 
 
 
 
 
 
El secretari, 


