
 
REGISTRE DE CONVENIS 
4rt trimestre 2021 
 
 

EXP. ADMINISTRACIÓ / ENTITAT 
SIGNANT 

TITOL / OBJECTE DEL CONVENI ÒRGAN 
D’APROVACIÓ 

DATA OBLIGACIONS 
ECONÒMIQUES 

2021/4745 
CN/4156  

Ajuntament d’Ullà Conveni per a l’execució d’obres de 
tractament superficial asfàltic a diversos 
camins municipals 

Junta de Govern 05-10-2021  

2021/5550 
CN/4155 

Ajuntament de Palol de 
Revardit 

Conveni per a l’execució d’obres de 
tractament superficial asfàltic a diversos 
camins municipals 

Junta de Govern 05-10-2021  

2021/7491 
CN/4060 

Departament d’Igualtat i 
Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya 

Addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec 
de gestió 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 

Ple 19-10-2021  

2021/7493 
CN/4061 

Departament d’Igualtat i 
Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya 

Addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec 
de gestió per a la gestió del Servei Tècnic de 
Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i 
comarca de l’Alt Empordà 

Ple 19-10-2021  

2021/7494 
CN/4062 

Departament d’Igualtat i 
Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya 

Addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec 
de gestió per a la gestió del Servei Tècnic de 
Punt de Trobada a la comarca del Gironès 

Ple 19-10-2021  

2021/7495 
CN/4059 

Departament d’Igualtat i 
Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya 

Addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec 
de gestió per a la 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 19-10-2021  

2021/7701 
CN/3987 

Departament de Drets 
Socials de la Generalitat de 
Catalunya 

Pròrroga i modificació del conveni de 
col·laboració interadministrativa relatiu a la 
gestió integral del Centre de dia per a gent 
gran Les Bernardes de Salt 

Ple 19-10-2021  



2021/6759 
CN/4157 

Ajuntament de la Jonquera Conveni per a la cessió a l’Ajuntament d’un 
tram urbà de la carretera GI-500 

Ple 19-10-2021  

2021/5931 
CN/4158 

Servei d’Ocupació de 
Catalunya 

Conveni de col·laboració per a la gestió del 
Sistema d’Intermediació Laboral 

Junta de Govern 02-11-2021  

2021/6292 
CN/4131 

Consorci de les Gavarres Modificació del conveni regulador de 
l’adhesió al repositori cooperatiu de la 
Diputació 

Junta de Govern 02-11-2021  

2021/5917 
CN/3362 

Consorci Localret Esmenar el conveni de col·laboració per als 
anys 2021 i 2022 

Junta de Govern 02-11-2021 2021: 66.000,00 € 

2021/8285 
CN/3988 

SUMAR, Serveis Públics 
d’Acció Social de 
Catalunya, MP, SL 

Addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec 
a mitjà propi per a la gestió integral del servei 
de Centre de Dia per a gent gran “Les 
Bernardes” de Salt 

Ple 23-11-2021 469.207,50 € 

2021/8305 
CN/3830 

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya 

Conveni per donar suport a les entitats de la 
demarcació de Girona que formen part de la 
xarxa d’habitatges d’inserció social 

Junta de Govern 23-11-2021 74.999,40 € 

2021/7836 
CN/4082 

SUMAR, Serveis Públics 
d’Acció Social de Catalunya 
M.P., SL 

Addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració per a la gestió del Servei 
Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del 
Gironès 

Junta de Govern 30-11-2021 120.828,00 € 

2021/7835 
CN/4081 

SUMAR, Serveis Públics 
d’Acció Social de Catalunya 
M.P., SL 

Addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració per a la gestió del Servei 
Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de 
Figueres i comarca de l’Alt Empordà 

Junta de Govern 30-11-2021 84.456,00 € 

2021/7834 
CN/4079 

SUMAR, Serveis Públics 
d’Acció Social de Catalunya 
M.P., SL 

Addenda de pròrroga del 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 30-11-2021 312.205,25 € 

2021/7833 
CN/4078 

SUMAR, Serveis Públics 
d’Acció Social de Catalunya 
M.P., SL 

Addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració per a la gestió del Servei 
d’Acolliment i Recuperació per a dones que 

Junta de Govern 30-11-2021 509.296,55 € 



pateixen violència masclista i per als seus 
fills i filles a la comarca del Gironès 

2018/6384 
CN/3936 

Consorci de les Vies 
Verdes; Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà; 
Ajuntament de Figueres 

Addenda al conveni de col·laboració per 
finançar el projecte BiciTranscat 

Ple 21-12-2021 93.921,72 € 

2021/1595 
CN/4154 

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

Ple 21-12-201  

2021/9018 
CN/4161 

Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigacions 
Científicas, MP; 
Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural; Associació 
Flora Catalana; Federació 
d’Agricultors Viveristes de 
Catalunya; Consorci del 
Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona 

Conveni de col·laboració per a la 
formalització del projecte LIFE medCLIFFS: 
Cap a una gestió integradora de les espècies 
vegetals exòtiques invasores als penya-
segats mediterranis d’interès europeu. 

Ple 21-12-2021  

2021/8645 
CN/4159 

 

Fundació CECOT Innovació Conveni de col·laboració per a la 
consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa) a la 
demarcació de Girona 

Junta de Govern 21-12-2021 52.262,48 € 

2021/8345 
CN/4160 

Associació Gironina 
d’Orientació Empresarial 
(aGOe) 

Conveni de subvenció per a les anualitats 
2022-2025 

Junta de Govern 21-12-2021 2022: 3.000,00 € 
2023: 3.000,00 € 
2024: 3.000,00 € 
2025: 3.000,00 € 

2018/5748 
CN/4011 

Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses 

Addenda al conveni de col·laboració pel 
cofinançament, les condicions d’execució 
del projecte de recuperació del Molí Fariner 
el “Molí Petit” per activitats divulgatives i 
docents de St. Joan de les Abadesses, 

Junta de Govern 21-12-2021  



cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional 

2018/5785 
CN/4013 

Ajuntament de Celrà Addenda al conveni de col·laboració pel 
cofinançament, les condicions d’execució 
del projecte del Parc de la Torre de Celrà, 
Centre d’Interpretació de l’ENP de les 
Gavarres, cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional 

Junta de Govern 21-12-2021  

 


