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REGISTRE DE CONVENIS 
4t trimestre 2017 
 
 
 
 

EXP. ADMINISTRACIÓ / 
ENTITAT SIGNANT 

TITOL / OBJECTE DEL CONVENI ÒRGAN 
D’APROVACIÓ 

DATA OBLIGACIONS 
ECONÒMIQUES 

2017/918 

CN/3657 

Fundació Futbol Club 
Barcelona 

Conveni per a regular la concessió d’una 
subvenció per a la implementació del 
projecte FutbolNet a la demarcació de 
Girona 

Junta de Govern 10-10-17 100.000,00 

2017/994 

CN/3660 

Generalitat de Catalunya, 
OSIC i Fundació Casa de 
Cultura 

Conveni de col·laboració per al 
finançament de la XIIa edició del Festival 
Internacional de Teatre Amateur - FITAG 

Junta de Govern  17-10-17 70.000,00 

2017/6289 

CN/1441 

ADF Guilleries Montseny Conveni relatiu a les tasques de vigilància 
per a la prevenció d’incendis forestals en 
el Parc Natural del Montseny 

Junta de Govern 17-10-17 8.963,00 

2017/1367 

CN/3661 

 

Generalitat de Catalunya, - 
Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural 

Conveni de col·laboració per al suport a 
la programació d'arts escèniques i música 
als municipis 

Junta de Govern 17-10-17 80.000,00 

2017/7310 

CN/3696 

Ajuntament de Cabanelles Conveni per a la cessió a l’Ajuntament 
d’un tram urbà de la carretera GI-V-5122, 
de la GI-P-5121 a Espinavessa 

Ple 17-10-17  

2017/7970 

CN/3648 

Ajuntament d’Arbúcies Conveni per a la cessió d’una plaça 
d’aparcament per un vehicle de la 
Diputació de Girona destinat al Parc 
Natural del Montseny 

Junta de Govern 31-10-17  
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2017/7549 

CN/434 

Ajuntament de Viladrau Conveni de col·laboració per a la gestió 
del punt d’informació del Parc a l’espai 
Montseny i implementació del programa 
educatiu El Montseny a l’Escola 

Junta de Govern 31-10-17 15.000,00 

2017/7861 

CN/3700 

 

Ajuntament de Blanes Conveni de col·laboració per a la 
prestació del Servei d’Intermediació en 
l’àmbit de l’habitatge 

Junta de Govern 14-11-17  

2017/7827 

CN/3645 

Associació de Propietaris del 
Montseny 

Conveni per a l’impuls de la gestió 
agroforestal sostenible 

Junta de Govern 14-11-17  

2016/7367 

CN/2404 

Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya 

Pròrroga del conveni marc de 
col·laboració en matèria de formació 

Junta de Govern 21-11-17  

2017/7952 

CN/3494 

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 21-11-17 80.000,00 

2017/6007 

CN/3699 

ELFOCAT Actuacions de dinamització del sector 
forestal comunitari a les comarques 
gironines 2017-2019 

Junta de Govern 21-11-17 4.000,00 

2016/1250 

CN/3667 

 

 

Ajuntament de Vilobí 
d’Onyar 

Conveni per a procedir a la licitació 
agregada per a la contractació de 
l’execució d’accions per a la millora de 
l’eficiència energètica i reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 

Ple 21-11-17  

2017/2340 

CN/3656 

Ajuntament de Planoles Constitució d’una reserva forestal Ple 21-11-17 5.780,00 

2017/7310 Ajuntament de Cabanelles Conveni per a la cessió a l’Ajuntament 
d’un tram urbà de la carretera GI-V-5122, 

Ple 21-11-17  
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de la GI-P-5121 a Espinavessa 

2016/1208 

CN/3662 

Ajuntament de Bordils Conveni pel cofinançament i les 
condicions d’execució i lliurament de la 
instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor al CEIP municipal 

Ple 21-11-17 24.593,18 

2016/987 

CN/3666 

Ajuntament de la Jonquera Conveni pel cofinançament i les 
condicions d’execució i lliurament de la 
instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor al camp de futbol i al 
pavelló de la zona esportiva municipal 

Ple 21-11-17 45.509.95 

2016/1277 

CN/3665 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners 

Conveni pel cofinançament i les 
condicions d’execució i lliurament de la 
instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor al CEIP Sant Salvador 
d’Hora i al Pavelló Municipal “La Noria” 

Ple 21-11-17 52.163,50 

2016/908 

CN/3667 

Ajuntament de Vilobí 
d’Onyar 

Conveni pel cofinançament i les 
condicions d’execució i lliurament de la 
instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor al CEIP, la llar d’infants i el 
pavelló municipal 

Ple 21-11-17 39.385,18 

2016/983 

CN/3664 

Ajuntament de Cassà de la 
Selva 

Conveni pel cofinançament i les 
condicions d’execució i lliurament de la 
instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor a la piscina i al pavelló 
triple municipals 

Ple 21-11-17 40.113,50 

2016/977 

CN/3668 

 

Ajuntament de Fontanals de 
Cerdanya 

Conveni pel cofinançament i les 
condicions d’execució i lliurament de la 
instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor a l’edifici de l’ajuntament, 

Ple 21-11-17 24.177,12 
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un habitatge municipal i futura biblioteca 

2016/824 

CN/3672 

Vilablareix Conveni de col·laboració per al 
cofinançament i les condicions d’execució 
i lliurament de la millora de l’enllumenat 
públic exterior municipal 

Ple 21-11-17 124.114,77 

2016/976 

CN/3674 

Sils Conveni de col·laboració per al 
cofinançament i les condicions d’execució 
i lliurament de la millora de l’enllumenat 
públic exterior 

Ple 21-11-17 166.315,75 

2017/2883 

CN/3669 

Sant Hilari Sacalm Conveni de col·laboració per a la 
instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor 

Ple 21-11-17 44.796,52 

2016/944 

CN/3671 

Riells i Viabrea Conveni de col·laboració per a les 
condicions d’execució de la millora de 
l’enllumenat públic exterior municipal 

Ple 21-11-17 174.738,16 

2016/1425 

CN/3670 

 

Sarrià de Ter Conveni de col·laboració per les 
condicions d’execució i lliurament de la 
millora de l’enllumenat públic exterior 
municipal 

Ple 21-11-17 121.875,29 

2016/853 

CN/3673 

Pals Conveni de col·laboració per les 
condicions d’execució i lliurament de la 
millora de l’enllumenat públic exterior 
municipal 

Ple 21-11-17 148.750,00 

2016/862 

CN/3675 

Caldes de Malavella Conveni de col·laboració per a l’execució 
i lliurament de la millora de l’enllumenat 
públic exterior municipal 

Ple 21-11-17 102.949,20 

2016/1342 

CN/3663 

Campdevànol Conveni de col·laboració per a la 
instal·lació d’una caldera de biomassa i 

Ple 21-11-17 33.363,52 
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xarxa de calor 

2017/8183 

CN/3659 

Consorci Forestal de 
Catalunya 

Conveni de col·laboració per al foment de 
la gestió forestal sostenible de les masses 
forestals de les comarques de Girona 
 

Junta de Govern 5-12-17 6.000,00 

2017/9040 

CN/3704 

Diputació de Barcelona, 
Ajuntaments de Mataró, 
l’Hospitalet de Llobregat, 
Manresa , Terrassa i 
l’Associació Xarxa de 
Cases de la Música 

Conveni marc per al projecte “Cases de la 
Música” 

Junta de Govern 19-12-17  

2017/9042 

CN/3705 

Institut Català de les 
Empreses Culturals, 
Associació Xarxa de Cases 
de la Música i la Fundació 
Privada Casa de la Música 
de les comarques gironines 

Conveni de col·laboració per al 
desenvolupament del Projecte Casa de la 
Música en el municipi de Salt, durant el 
període 2017-19 

Junta de Govern 19-12-17  

2017/8804 

CN/ 3706 

Generalitat de Catalunya, 
Departament 
d’Ensenyament 

Conveni de col·laboració per impulsar 
l’esperit emprenedor de l’alumnat de cicles 
formatius de formació professional de les 
comarques de Girona 

Junta de Govern 19-12-17  

2017/9113 

CN/3703 

Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural del 
departament de Cultura 

Conveni de col·laboració per impulsar el 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya 
a la demarcació de Girona i adequar-lo als 
estàndards del Mapa de Lectura Pública 

Junta de Govern 19-12-17  

2017/3014 

CN/3680 

Ajuntament de Garrigàs Conveni per procedir a la licitació 
agregada de la contractació per a 
l’execució d’accions per millorar 
l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle 

Ple 19-12-17  
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2017/3047 

CN/3679 

Ajuntament de Begur Conveni per procedir a la licitació 
agregada de la contractació per a 
l’execució d’accions per millorar 
l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle 

Ple 19-12-17  


