
 
REGISTRE DE CONVENIS PER PUBLICAR 
1r trimestre 2022 
 
 

EXP. ADMINISTRACIÓ / ENTITAT 
SIGNANT 

TITOL / OBJECTE DEL CONVENI ÒRGAN 
D’APROVACIÓ 

DATA OBLIGACIONS 
ECONÒMIQUES 

2021/9160 
CN/4167 

Ajuntament de Castell – 
Platja d’Aro; Demarcació de 
Girona del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya 

Conveni de col·laboració per l’exposició 
“Dones il·lustres, dones il·lustradores” 

Junta de Govern 11-01-2022  

2021/9663 
CN/4168 

Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament 
d’Empresa i Treball, el 
Departament de la 
Presidència, el 
Departament de la 
Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori; 
Consorci Administració 
Oberta de Catalunya 
(AOC); Diputació de 
Barcelona; Diputació de 
Lleida; Diputació de 
Tarragona; Ajuntament de 
Barcelona; Assoc. Catalana 
de Municipis i Comarques; 
Federació de Municipis de 
Catalunya 

Conveni per al desplegament als ens locals 
de Catalunya de la Llei de facilitació de 
l’activitat econòmica i del Pla d’agilització 
dels procediments administratius 2021 

Junta de Govern 11-01-2022  

2016/1707 
CN/4012 

Ajuntament de Figueres Addenda al conveni de col·laboració pel 
cofinançament i les condicions d’execució 
del projecte de millora de l’eficiència 
energètica de diferents edificis municipals, 
cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional 

Junta de Govern 18-01-2022  



2016/971 
CN/3719 

Institut Municipal de Cultura 
d’Olot 

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 de la Garrotxa d’Olot, cofinançant pel 
Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional 

Junta de Govern 18-01-2022  

2021/8717 
CN/4169 

Ajuntament de Toses Conveni per a la conservació i explotació 
d’un tram de la carretera d’accés al nucli de 
Toses i per a la coordinació en tasques de 
viabilitat hivernal a les carreteres GIV-4016, 
de Planes a Toses, i GIV-4015, a Nevà 

Junta de Govern 18-01-2022  

2016/842 
CN/3672 

Ajuntament de Vilablareix Addenda al conveni de col·laboració pel 
cofinançament i les condicions d’execució i 
lliurament de la millora de l’enllumenat públic 
exterior del municipi, cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional 

Ple 18-01-2022  

2018/5759 
CN/4023 

Ajuntament de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí 

Addenda al conveni de col·laboració per al 
cofinançament i les condicions d’execució 
del projecte d’instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum instantani a 4 edificis 
municipals, cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional 

Ple 18-01-2022  

2018/5760 
CN/4014 

Ajuntament de Celrà Addenda al conveni de col·laboració pel 
cofinançament, les condicions d’execució 
del projecte de dues instal·lacions 
fotovoltaiques autoconsum instantani a la 
piscina i fàbrica Pagans de Celrà, cofinançat 
pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional 

Ple 18-01-2022  

2018/5559 
CN/4055 

Ajuntament de Palafrugell Addenda al conveni de col·laboració pel 
cofinançament i les condicions d’execució 
del projecte d’instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques per autoconsum a la seu de 

Ple 18-01-2022  



l’Ajuntament, cofinançat pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 

2018/422 
CN/4017 

Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses 

Addenda al conveni de col·laboració pel 
cofinançament, les condicions d’execució 
del projecte de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic al municipi 
de Sant Joan de les Abadesses, cofinançat 
pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional 

Ple 18-01-2022  

2018/5761 
CN/4024 

Ajuntament de Garrigàs Addenda al conveni de col·laboració pel 
cofinançament i les condicions d’execució 
del projecte de la instal·lació solar 
fotovoltaica d’autoconsum al local 
sociocultural, cofinançat pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 

Ple 18-01-2022  

2021/9637 
CN/4170 

Consell Comarcal del Baix 
Empordà; Cambra de 
Comerç de Sant Feliu de 
Guíxols 

Conveni de col·laboració per a l’execució del 
projecte pilot d’impuls d’oficis industrials de 
sectors clau al Baix Empordà 

Junta de Govern 01-02-2022 22.532,55 € 

2016/6767 
CN/4171 

Consorci de les Vies 
Verdes de Girona; 
Ajuntament de Banyoles; 
Ajuntament de 
Campdevànol; Ajuntament 
de Cornellà del Terri; 
Ajuntament d’Esponellà; 
Ajuntament de Fontcoberta; 
Ajuntament de la Vall de 
Bianya; Ajuntament de 
Palol de Revardit; 
Ajuntament de Porqueres; 
Ajuntament de Ripoll; 
Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses; 
Ajuntament de Sarrià de 

Conveni de col·laboració pel cofinançament 
i les condicions d’execució i lliurament de les 
obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes 
a les comarques gironines entre el Pirineu de 
Girona i la Costa Brava 

Ple 15-02-2022  



Ter; Ajuntament de Sant 
Julià de Ramis; Ajuntament 
de Serinyà 

2017/2340 
CN/3656 

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

Ple 15-02-2022  

2021/8945 
CN/4172 

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

Junta de Govern 15-02-2022  

2022/648 

CN/4202 

Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà per a la prestació d'assistència, 
cooperació i d'altres als municipis (any 2022) 
 

Junta de Govern 15-03-2022 1.045.240,00 € 

2022/656 

CN/4203 

Consell Comarcal de 
Gironès 

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal del Gironès 
per a la prestació d'assistència, cooperació i 
d'altres als municipis (any 2022) 
 

Junta de Govern 15-03-2022 715.919,00 € 

2022/650 

CN/4204 

Consell Comarcal del Baix 
Empordà 

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal del Baix 
Empordà per a la prestació d'assistència, 
cooperació i d'altres als municipis (any 2022) 
 

Junta de Govern 15-03-2022 715.799,00 € 

2022/659 

CN/4205 

Consell Comarcal del 
Ripollès 

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès 
per a la prestació d'assistència, cooperació i 
d'altres als municipis (any 2022) 
 

Junta de Govern 15-03-2022 511.020,00 € 

2022/660 

CN/4206 

Consell Comarcal de la 
Selva 

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal de la Selva 
per a la prestació d'assistència, cooperació i 

d'altres als municipis (any 2022) 

Junta de Govern 15-03-2022 897.475,00 € 



2022/653 

CN/4207 

Consell Comarcal de la 
Cerdanya 

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal de la 
Cerdanya per a la prestació d'assistència, 
cooperació i d'altres als municipis (any 2022) 
 

Junta de Govern 15-03-2022 326.851,00 € 

2022/658 

CN/4208 

Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany 

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal del Pla de 
l'Estany per a la prestació d'assistència, 
cooperació i d'altres als municipis (any 2022) 
 

Junta de Govern 15-03-2022 398.832,00 € 

2022/655 

CN/4209 

Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal de la 
Garrotxa per a la prestació d'assistència, 
cooperació i d'altres als municipis (any 2022) 
 

Junta de Govern 15-03-2022 682.933,00 € 

2022/1108 

CN/4210 

Ajuntament de Besalú  Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i l'Ajuntament de Besalú per 
realitzar excavacions arqueològiques en 
diferents espais del municipi de Besalú 
(2022-2023) 
 

Junta de Govern 15-03-2022 20.000,00 € (2022) 
20.000,00 € (2023) 

 

2021/9675 

CN/4211 

Ajuntament de Palol de 
Revardit 

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i l'Ajuntament de Palol de Revardit 
per execució d'obres de tractament 
superficial asfàltic a diversos camins 
municipals 
 

Junta de Govern 15-03-2022  

2021/804 

CN/3990 

Fundació Privada Futbol 
Club Barcelona 

Addenda al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i la Fundació Privada 
Fútbol Club Barcelona per a la 
implementació del projecte futbolnet a la 
demarcació de Girona 

Junta de Govern 15-02-2022  

2022/2543 

CN/4219 

Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya 

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i la Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

Ple 15-03-2022  



2016/944 

CN/3671 

Ajuntament de Riells i 
Viabrea 

Addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea i la Diputació 
de Girona, pel cofinançament i les 
condicions d’execució i lliurament de la 
millora de l’enllumenat públic exterior del 
municipi, cofinançat pel fons europeu de 
desenvolupament regional 

 
 
 

Ple 

 
 
 

15-03-2022 

 

2016/853 

CN/3673 

Ajuntament de Pals  Addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Pals pel cofinançament i les 
condicions d’execució i lliurament de la 
millora de l’enllumenat públic exterior del 
municipi, cofinançat pel fons europeu de 
desenvolupament regional 

 
 
 

Ple 

 
 
 

15-03-2022 

 

2016/976 

CN/3674 

Ajuntament de Sils Addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sils pel cofinançament i les 
condicions d’execució i lliurament de la 
millora de l’enllumenat públic exterior del 
municipi, cofinançat pel fons europeu de 
desenvolupament regional 

 
 
 

Ple 

 
 
 

15-03-2022 

 

2016/862 

CN/3675 

Ajuntament de Caldes de 
Malavella 

Addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella pel 
cofinançament i les condicions d’execució i 
lliurament de la millora de l’enllumenat públic 
exterior del municipi, cofinançat pel fons 
europeu de desenvolupament regional 

 
 
 

Ple 

 
 
 

15-03-2022 

 

2016/1425 

CN/3670 

l’Ajuntament de Sarrià Addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sarrià pel cofinançament i 
les condicions d’execució i lliurament de la 
millora de l’enllumenat públic exterior del 
municipi, cofinançat pel fons europeu de 
desenvolupament regional 

 
 
 

Ple 

 
 
 

15-03-2022 

 

2016/1277 

CN/4179 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners 

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners per regular les condicions de 
funcionament, de titularitat i de seguiment 

 
 
 

Ple 

 
 
 

15-03-2022 

 



del contracte de l'actuació "caldera de 
biomassa i xarxa de calor al CEIP Sant 
Salvador d'Horta i al pavelló municipal La 
Nòria" objecte de finançament Feder 
 

2016/908 

CN/4180 

Ajuntament de Vilobí 
d’Onyar  

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar 
per regular les condicions de funcionament 
de titularitat i de seguiment del contracte de 
l'actuació "caldera de biomassa i xarxa de 
calor al CEIP, la llar d'infants i el pavelló 
municipal" objecte de finançament Feder 
 

 
 
 

Ple 

 
 
 

15-03-2022 

 

2016/1342 

CN/4175 

Ajuntament de 
Campdevànol  

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i l'Ajuntament de Campdevànol 
per regular les condicions de funcionament, 
de titularitat i de seguiment del contracte de 
l'actuació "instal·lació caldera biomassa al 
pavelló municipal Mercè Guix" objecte de 
finançament Feder 
 

 
 
 

Ple 

 
 
 

15-03-2022 

 

2016/983 

CN/4174 

Ajuntament Cassà de la 
Selva 

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i l'Ajuntament de Cassà de la 
Selva per regular les condicions de 
funcionament, de titularitat i de seguiment 
del contracte de l'actuació "caldera de 
biomassa i xarxa de calor a la piscina i al 
pavelló triple municipals" objecte de 
finançament Feder 
 

 
 
 

Ple 

 
 
 

15-03-2022 

 

2016/977 

CN/4176 

Ajuntament de Fontals de 
Cerdanya 

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i l'Ajuntament de Fontanals de 
Cerdanya per regular les condicions de 
funcionament , de titularitat i de seguiment 
del contracte de l'actuació "caldera de 

 
 
 

Ple 

 
 
 

15-03-2022 

 



biomassa i xarxa de calor per a l'edifici de 
l'Ajuntament, un habitatge municipal i futura 
biblioteca" objecte de finançament Feder  
 

2016/987 

CN/4177 

 
Ajuntament de la Jonquera 

Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i l'Ajuntament de la Jonquera per 
regular les condicions de funcionament, de 
titularitat i de seguiment del contracte de 
l'actuació "caldera de biomassa i xarxa de 
calor al camp de futbol i al pavelló de la zona 
esportiva municipal" objecte de finançament 
Feder 
 

 
 
 

Ple 

 
 
 

15-03-2022 

 

2017/2883 

CN/4178 

Ajuntament de Sant Hilari Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i l'Ajuntament de Sant Hilari per 
regular les condicions de funcionament, de 
titulartitat i de seguiment del contracte de 
l'actuació "caldera de biomassa i xarxa de 
calor per als edificis municipals de Can Blat, 
Can Rovira, la biblioteca, la Casa de Cultura 
i el Museu de les Guilleries" objecte de 
finançament Feder 
 

 
 
 

Ple 

 
 
 

15-03-2022 

 

2016/1208 

CN/4173 

Ajuntament de Bordils Conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i l'Ajuntament de Bordils per 
regular les condicions de funcionament, de 
titularitat i de seguiment del contracte de 
l'actuació "caldera de biomassa i xarxa de 
calor al CEIP municipal" objecte de 
finançament Feder 
 

 
 
 

Ple 

 
 
 

15-03-2022 

 

2018/385 

CN/4225 

Consell Comarcal del 
Bages 

Addenda de pròrroga del conveni entre la 
Diputació de Girona i en Consell Comarcal 
del Bages en relació al programari de gestió 
de cementiris municipals "GesCem" 

JG 05-04-2022  3.500,00 € 
anualment fins 2026 



 

 
2016/827 
CN/4066 

 
Ajuntament de Sant Gregori 

Addenda al conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Sant Gregori i la Diputació 
de Girona, pel cofinançament i les 
condicions d'execució del projecte de millora 
de l'eficiència energètica de diferents edificis 
municipals, cofinançat pel fons europeu de 
desenvolupament regional 
 

JG 05-04-2022  

 


