
 
REGISTRE DE CONVENIS 
4rt trimestre 2020 
 
 

EXP. ADMINISTRACIÓ / ENTITAT 
SIGNANT 

TITOL / OBJECTE DEL CONVENI ÒRGAN 
D’APROVACIÓ 

DATA OBLIGACIONS 
ECONÒMIQUES 

2020/2701 
CN/4018 

Ajuntament de Girona; 
Consell Català de l’Esport 
del Departament de la 
Presidència; Departament 
de Cultura; Associació 
d’Arxivers de Catalunya 

Modificació del conveni de col·laboració per 
a l’organització del II Seminari Internacional 
d’Arxiu de l’Esport. Girona 2020 

Junta de Govern 06/10/2020 3.576,92 € 

2020/6535 
CN/3847 

Ajuntament de Besalú Conveni de col·laboració per realitzar 
excavacions arqueològiques en diferents 
espais del municipi de Besalú 

Junta de Govern 20/10/2020 2020: 20.000,00 € 
2021: 20.000,00 € 

2018/5738 
CN/4071 

Ajuntament de Riells i 
Viabrea 

Conveni de col·laboració pel cofinançament 
i les condicions d’execució del projecte de 
millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic exterior municipal (2a 
fase) 

Ple 20/10/2020 37.500,00 € 

2020/2506 
CN/4088 

Diputació de Lleida 
 

Conveni de col·laboració interadministrativa 
per a la cessió de l’aplicació de gestió del 
Butlletí Oficial de la Província i l’aplicació 
iPlecs 

Junta de Govern 03/11/2020  

2020/7835 
CN/3992 

Fundació Futbol Club 
Barcelona 

Conveni de col·laboració per a la 
implementació del projecte FutbolNet a la 
demarcació de Girona 

Junta de Govern 17/11/2020 100.000,00 € 

2020/1485 
CN/4073  

Ajuntament de 
Campdevànol 

Conveni per a la constitució d’una reserva 
forestal a la forest Baga de Grats, que inclou 
les parcel·les 4, 5 i 100 del polígon 2 del 
cadastre de finques rústiques del municipi 

Ple 24/11/2020 13.950,00 € 

2020/1663 
CN/4074 

Ajuntament de Gombrèn Conveni per a la constitució d’una reserva 
forestal a la forest Saragost, Bagallisa i 
Llitges, que inclou la parcel·la 69 del polígon 

Ple 24/11/2020 11.167,50 € 



11 del cadastre de finques rústiques del 
municipi 

2020/1492 
CN/4075 

Ajuntament de Planoles Conveni per a la constitució d’una reserva 
forestal a la forest Avetar, que inclou la 
parcel·la 161 del polígon 4 del cadastre de 
finques rústiques del municipi 

Ple 24/11/2020 12.575,40 € 

2019/8855 
CN/4088 

Ajuntament de Figueres Conveni per a la cessió a l’Ajuntament de la 
carretera GIV-6211R1, ramal de Figueres a 
la rotonda de la ronda sud. 

Ple 24/11/2020  

2020/9371 
CN/4080 

Associació pel Dret a Morir 
Dignament 

Conveni marc de col·laboració en matèria de 
fomentar la cultura del dret a la mort digna i 
l’extensió entre la població del document de 
voluntats anticipades (DVA) 

Ple 24/11/2020  

2020/6994 
CN/4059 

Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya 

Conveni d’encàrrec de gestió del Servei 
d’acolliment i recuperació per a dones que 
pateixen violència masclista i per als seus 
fills i filles a la comarca del Gironès. 

Ple 24/11/2020  

2020/6997 
CN/4060 

Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya 

Conveni d’encàrrec de gestió del Servei 
d’Intervenció Especialitzada per a dones que 
pateixen violència masclista i per a les seves 
filles i fills a la comarca del Gironès. 

Ple 24/11/2020  

2020/6998 
CN/4061 

Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya 

Conveni d’encàrrec de gestió del Servei 
Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de 
Figueres i comarca de l’Alt Empordà 

Ple 24/11/2020  

2020/7000 
CN/4062 

Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya 

Conveni d’encàrrec de gestió del Servei 
Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del 
Gironès 

Ple 24/11/2020  

2020/23 
CN/4089 

 

Consorci per a la 
Normalització Lingüística 

Conveni per regular el finançament del 
Consorci i els objectius a assolir per al 
període 2020-2023 

Ple 24/11/2020 2020: 100.000,00 € 
2021: 100.000,00 € 
2022: 100.000,00 € 
2023: 100.000,00 € 

2016/1001 
CN/3716 

Ajuntament de Palafrugell Addenda al conveni de col·laboració pel 
cofinançament, les condicions d’execució i 
lliurament de les obres, dels equipaments i 
dels serveis necessaris per a l’adequació del 

Junta de Govern 01/12/2020  



Museu del Suro de Palafrugell, cofinançat 
pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional 

2016/914 
CN/3714 

Ajuntament d’Arbúcies Addenda al conveni de col·laboració pel 
cofinançament, les condicions d’execució i 
lliurament de les obres, dels equipaments i 
dels serveis necessaris per a l’adequació del 
Museu etnològic del Montseny “la Gabella” 
d’Arbúcies, cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional 

Junta de Govern 01/12/2020  

2016/961 
CN/3717 

Ajuntament de Ripoll Addenda al conveni de col·laboració pel 
cofinançament, les condicions d’execució i 
lliurament de les obres, dels equipaments i 
dels serveis necessaris per a l’adequació 
del ”Scriptorum” de Ripoll, cofinançat pel 
Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional 

Junta de Govern 01/12/2020  

2016/913 
CN/3718 

Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols 

Addenda al conveni de col·laboració pel 
cofinançament, les condicions d’execució i 
lliurament de les obres, dels equipaments i 
dels serveis necessaris per a l’adequació del 
Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, 
cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional 

Junta de Govern 01/12/2020  

2018/788 
CN/3746 

Col·legi d’Arquitectes Addenda de pròrroga del conveni mitjançant 
el qual es formalitza l’encàrrec de gestió de 
l’assessorament tècnic de supervisió de 
projectes 

Ple 22/12/2020  

2020/10001 
CN/3987 

Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies 

Pròrroga del conveni de col·laboració 
interadministrativa per a la gestió del centre 
de dia Les Bernardes de Salt 

Ple 22/12/2020  

2020/9428 
CN/4078 

Serveis Públics d’Acció 
Social, SL (SUMAR) 

Conveni de col·laboració per a la gestió del 
Servei d’acolliment i recuperació per a fills i 
filles a la comarca del Gironès 

Junta de Govern 22/12/2020 509.296,55 € 



2020/9429 
CN/4079 

Serveis Públics d’Acció 
Social, SL (SUMAR) 

Conveni de col·laboració per a la gestió del 
Servei d’Intervenció Especialitzada per a 
dones que pateixen violència masclista i per 
a les seves filles i fills a la comarca del 
Gironès 

Junta de Govern 22/12/2020 312.205,25 € 

2020/9431 
CN/4081 

Serveis Públics d’Acció 
Social, SL (SUMAR) 

Conveni de col·laboració per a la gestió del 
Servei tècnic de punt de trobada a la 
comarca del Gironès 

Junta de Govern 22/12/2020 84.456,00 € 

2020/9430 
CN/9430 

Serveis Públics d’Acció 
Social, SL (SUMAR) 

Conveni de col·laboració per a la gestió del 
Servei tècnic de punt de trobada a Figueres 
i a la comarca de l’Alt Empordà 

Junta de Govern 22/12/2020 120.828,00 € 

 

 

 


