
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE 
CASSÀ DE LA SELVA PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL, 
D’OCUPACIÓ I DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA  
 
R E U N I T S  
 
D'una part, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès, 
facultat per acord del ple de 6 d’octubre de 2020, assistit pel Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del Gironès;  
 
D'altra part, el Sr Robert Mundet i Anglada, alcalde de l'Ajuntament de Cassà de la 
Selva, facultat per Acord de Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2021, 
assistit pel Sr. Ignacio López Salvador, secretari de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. 
En endavant, les entitats representades, seran considerades conjuntament com les 
Parts.  
 
M A N I F E S T E N  
 
Primer.- Les Parts van formalitzar, amb data 20 de desembre de 2018, un conveni de 
col·laboració pel desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de planificació 
estratègica al municipi. El conveni pretén endegar noves iniciatives que contribueixin a 
la reactivació econòmica local i comarcal i ajuden a incrementar el nivell de 
competitivitat de les empreses, el seu caràcter innovador i la seva consolidació.  
 
Que el Consell Comarcal adapta les seves actuacions a la realitat social i econòmica 
de l’entorn municipal fomentant el desenvolupament d’aquelles activitats que ajuden 
d’una banda a millorar la inserció laboral, incrementar la l’emprenedoria i dinamitzar i 
promocionar el petit comerç, així com d’altres accions d’interès local en la línia de les 
diferents convocatòries i programes.  
 
El conveni esmentat és vigent fins el 31 de desembre de 2020 tot i ser prorrogable en 
els termes que s’hi preveuen en la clàusula novena del conveni marc.  
 
C L À U S U L E S  
 
Primera.- Objecte  
Aquesta Addenda té per objecte la pròrroga fins a 31 de desembre de 2022 segons 
preveu la clàusula novena del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva, del dia 20 de desembre de 2018, pel 
desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de planificació estratègica al municipi.  
 
Segona.- Vigència del conveni  
La clàusula vuitena del conveni queda redactada de la següent manera:  
“El conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2022”  
 
Tercera.- Vigència de la resta de clàusules conveni  
La resta de clàusules del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva, pel desenvolupament econòmic local, 
d'ocupació i de planificació estratègica al municipi es mantenen vigents.  

 



I perquè així consti, i en prova de conformitat amb aquesta Addenda de pròrroga del conveni 

marc de col·laboració, les parts la subscriuen mitjançant la signatura electrònica dels 

representants. 
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