AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Àrea de Promoció Econòmica
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I
L’ENTITAT GRUP EXCURSIONISTA CAPGIRELL VILAJUÏGA PER
L’ORGANITZACIÓ DE LA CURSA DE MUNTANYA ENTRE CASTELLS.
REUNITS
D’una part, la senyora Paula Pairó Cortada, com a regidora de Promoció Econòmica, i
el senyor Francesc Xavier Llorente Cabratosa, Alcalde de Vilajuïga, en nom i
representació de la corporació, de conformitat amb l’article 21.1 b de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 53.1 a del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb l’acta de la sessió constitutiva de
l’Ajuntament de data 15-06-2019.
De l’altra el Sr.
amb DNI
major d’edat, en
representació de l’entitat Grup Excursionista Capgirell Vilajuïga, amb NIF G17730474 i
amb domicili al carrer Sant Sebastià número 39 de Vilajuïga, manifesta no estar incurs
en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat, i tenir capacitat plena.
Davant meu, Sílvia Nadal Martínez, secretària acctal. de l’Ajuntament de Vilajuïga.
EXPOSEN
El Grup Excursionista Capgirell de Vilajuïga organitza cada any una cursa de muntanya
anomenada Entre Castells que, com el seu nom indica, transcorre entre dos castells
medievals –el Castell de Quermançó i el Castell de Sant Salvador de Verdera–, situats
dins del Parc Natural del Cap de Creus. La fita esportiva, que se celebra conjuntament
amb la Fira de Muntanya i Esports d’Aventura, aconsegueix que passin per Vilajuïga
unes 2.000 persones entre participants, acompanyants i visitants.
L’Ajuntament de Vilajuïga, i en concret l’Àrea de Promoció Econòmica, té com a
finalitat aprofitar els diversos esdeveniments que se celebren amb èxit al poble i que
tenen en compte el turisme de natura, perquè el poble i els seus comerços se’n puguin
beneficiar econòmicament, així com potenciar entre la població la pràctica de l’esport.
Per aquests motius l’Ajuntament està interessat en col·laborar amb el Grup
Excursionista Capgirell de Vilajuïga en l’organització de la cursa Entre Castells.
En virtut de l’exposat anteriorment, les parts subscriuen el present conveni de
col·laboració, que es regularà pels següents:
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PACTES
1. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre l’Ajuntament de
Vilajuïga i l’entitat Grup Excursionista Capgirell de Vilajuïga per al desenvolupament
més complet de la cursa Entre Castells i la Fira de Muntanya i Esports d’Aventura.
2. Compromisos de les parts
Les parts adopten, pel que fa al compliment d’aquest conveni, els següents
compromisos:
a) Per part del Grup Excursionista Capgirell de Vilajuïga:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Realitzar les proves Entre Castells, Entre Castells Kids, Entre Castells BTT, així
com la Fira de Muntanya i Esports d’Aventura, al municipi de Vilajuïga.
Escollir preferentment les empreses i comerços del poble com a proveïdors.
Contractar preferentment, en cas que sigui necessari, persones que estiguin a
l’atur i que siguin residents de Vilajuïga.
Establir un preu més econòmic pels corredors locals per incentivar la
participació en la cursa i en la resta d’activitats previstes.
Promocionar preferentment els allotjaments i restaurants del municipi per tal
que puguin treure’n profit durant la celebració de l’esdeveniment.
Mantenir l’Ajuntament de Vilajuïga informat de les qüestions organitzatives i, en
cas que sigui necessari, incorporar-lo en les trobades.

b) Per part de l’Ajuntament de Vilajuïga:
I.
II.
III.
IV.

V.

Ajudar en la cerca de finançament públic a través de contactes amb diverses
administracions i organismes de titularitat pública.
Ajudar en la cerca de finançament o col·laboració privada entre les empreses
del municipi per tal que tothom pugui treure’n un profit.
Fer publicitat i promoció de l’esdeveniment a través dels canals de comunicació
de l’Ajuntament.
Participar en l’organització de les presentacions de la cursa i assistir, per part
d’algun representant de l’Ajuntament, a totes elles i als actes oficials de
l’esdeveniment.
Col·laborar amb l’entitat en totes les qüestions logístiques necessàries per la
cursa, tant en la cessió de materials com d’equipaments municipals.
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3. Vigència del conveni
Aquest conveni s’estableix amb efectes pels anys 2020, 2021, 2022 i 2023, sense
perjudici de la permanència d’aquelles obligacions que, una vegada finalitzada
l’activitat, i d’acord amb la seva naturalesa, hagin de continuar vigents.
4. Modificacions del conveni
Les modificacions del present conveni requeriran la seva aprovació per les parts i les
modificacions pactades s’adjuntaran com annex a aquest conveni.
5. Extinció del conveni
És causa de resolució del present conveni l’incompliment de qualsevol de les seves
clàusules.
6. Interpretació i jurisdicció
El present conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa, qualsevol conflicte
que pogués sorgir el compliment del mateix i la seva interpretació serà resolt pels
jutjats i tribunals corresponents a la Jurisdicció Contenciosa-Administativa.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni.

Per l’Ajuntament de Vilajuïga
Francesc Xavier Llorente Cabratosa

Pel Grup Excursionista Capgirell Vilajuïga

Davant meu,
La secretària acctal.
Sílvia Nadal Martínez

Vilajuïga, document signat electrònicament.
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