
REGISTRE DE CONVENIS 
4rt trimestre 2018 
 
 

EXP. ADMINISTRACIÓ / ENTITAT 
SIGNANT 

TITOL / OBJECTE DEL CONVENI ÒRGAN 
D’APROVACIÓ 

DATA OBLIGACIONS 
ECONÒMIQUES 

2018/6834 
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 16-10-18 81.000,00 € 

2018/5182 
CN/286 

Ajuntament d’Arbúcies Conveni per al funcionament dels 
serveis del Museu Etnològic del 
Montseny, La Gabella, directament 
relacionats amb el Parc Natural del 
Montseny 

Junta de Govern 16-10-18 28.600,00 € 

2018/3277 
CN/3831 

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 16-10-18 100.000,00 € 

2018/8476 
CN/3826 

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 16-10-18  

2018/8472 
CN/3827 

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 16-10-18  



2018/8467 
CN/3828 

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 16-10-18  

2018/8458 
CN/3829 

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 16-10-18  

2017/3923 
CN/3067 

Llet Nostra Alimentària, S.L Addenda al conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Girona i Llet 
Nostra Alimentària, S.L. per a 
l’explotació de la imatge de la nova 
granja model de Monells 

Ple 16-10-18  

2016/976 
CN/3674 

Ajuntament de Sils Addenda al conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Sils pel 
cofinançament i les condicions 
d’execució i lliurament de la millora de 
l’enllumenat públic exterior del 
municipi 

Ple 16-10-18  

2016/909 
CN/3833 

Ajuntament de Camprodon; 
Residència Geriàtrica 
Municipal “L’Hospital” 

Conveni pel cofinançament i les 
condicions d’execució i lliurament de 
la instal·lació d’una xarxa de calor a la 
residència geriàtrica “L’Hospital”, al 
CEIP municipal Dr. Robert i a la llar 
d’infants “Nins 

Ple 16-10-18 52.439,53 € 

2016/1002 Ajuntament de Palafrugell; 
Institut Municipal d’Esports 

Conveni pel cofinançament i les 
condicions d’execució i lliurament de 

Ple 16-10-18 89.492,13 € 



CN/3834 de Palafrugell la instal·lació d’una xarxa de calor a la 
zona esportiva municipal 

2016/973 
CN/3810 

Ajuntament de Riudellots de 
la Selva 

Conveni pel cofinançament i les 
condicions d’execució i lliurament de 
la instal·lació d’una caldera de 
biomassa a l’ajuntament, Espai Jove, 
escola, llar d’infants i centre de dia 
municipal 

Ple 16-10-18 88.216,45 € 

2016/982 
CN/3835 

Ajuntament de Roses Conveni pel cofinançament i les 
condicions d’execució i lliurament de 
la instal·lació d’una xarxa de calor 
mitjançant la producció amb una 
central de combustió de biomassa 

Ple 16-10-18 89.492,13 € 

2018/8646 
CN/3841 

Ajuntament de Vic Conveni de col·laboració 
interadministrativa en matèria de 
control intern a les entitats locals 

Junta de Govern 13-11-18  

2018/8645 
CN/3842 

Consell Comarcal d’Osona Conveni de col·laboració 
interadministrativa en matèria de 
control intern a les entitats locals 

Junta de Govern 13-11-18  

2018/8156 
CN/3843 

Diputació de Barcelona Conveni de col·laboració per a la 
concessió de l’ús de l’aplicació Gestor 
d’Informació d’Activitats (GIA) i la 
col·laboració gestió d’activitats 

Junta de Govern 13-11-18  

2018/8384 
CN/3844 

Associació Gironina 
d’Orientació Empresarial 
(AGOE) 

Conveni plurianual de col·laboració 
per a donar suport a les noves 
iniciatives empresarials i al teixit de 
PIMES del seu entorn 

Junta de Govern 13-11-18 2018: 2.000,00 € 
2019: 2.000,00 € 
2020: 2.200,00 € 
2021: 2.200,00 € 



2018/8496 
CN/3848 

Ajuntament de Vilassar de 
Mar 

Conveni de col·laboració 
interadministrativa en matèria de 
control intern a les entitats locals 

Junta de Govern 27-11-18  

2018/8805 
CN/3849 

Ajuntament de Palafolls Conveni de col·laboració 
interadministrativa en matèria de 
control intern a les entitats locals 

Junta de Govern 27-11-18  

2018/8807 
CN/3837 

SUMAR, Serveis Públics 
d’Acció Social de Catalunya, 
S.L. 

Conveni d’encàrrec a mitjà propi per a 
la gestió del servei tècnic de punt de 
trobada a la comarca del Gironès 

Ple 27-11-18 20.138,00 € 

2018/8808 
CN/3838 

SUMAR, Serveis Públics 
d’Acció Social de Catalunya, 
S.L. 

Conveni d’encàrrec a mitjà propi per a 
la gestió del servei tècnic de punt de 
trobada a la ciutat de Figueres i 
comarca de l’Alt Empordà 

Ple 27-11-18 14.076,00 € 

2018/8810 
CN73839 

SUMAR, Serveis Públics 
d’Acció Social de Catalunya, 
S.L. 

Conveni d’encàrrec a mitjà propi per a 
la gestió del servei d’acolliment i 
recuperació per a dones que pateixen 
violència masclista a la comarca del 
Gironès 

Ple 27-11-18 85.115,31 € 

2018/881 
CN/3840 

SUMAR, Serveis Públics 
d’Acció Social de Catalunya, 
S.L. 

Conveni d’encàrrec a mitjà propi per a 
la gestió integral del Servei 
d’Intervenció Especialitzada per a 
dones que pateixen violència 
masclista a la comarca del Gironès 

Ple 27-11-18 46.250,00 € 

2018/7989 
CN/3812 

Ajuntament d’Anglès Conveni per a la licitació agregada per 
a la contractació del subministrament 
de la llicència del programa de 
comptabilitat i gestió energètica 

Ple 27-11-18  



2018/7995 
CN/3818 

Ajuntament de Palamós Conveni per a la licitació agregada per 
a la contractació del servei 
d’informació i gestió energètica 

Ple 27-11-18  

2018/8000 
CN/3814 

Ajuntament de Salt Conveni per a la licitació agregada per 
a la contractació del servei 
d’informació i gestió energètica 

Ple 27-11-18  

2018/8001 
CN/3817 

Ajuntament de Serinyà Conveni per a la licitació agregada per 
a la contractació del servei 
d’informació i gestió energètica 

Ple 27-11-18  

2018/8010 
CN/3809 

Ajuntament de Vilademuls Conveni per a la licitació agregada per 
a la contractació del servei 
d’informació i gestió energètica 

Ple 27-11-18  

2018/8012 
CN/3821 

Ajuntament de Vilajuïga Conveni per a la licitació agregada per 
a la contractació del servei 
d’informació i gestió energètica 

Ple 27-11-18  

2018/8036 
CN/3820 

Consell Comarcal de La 
Selva 

Conveni per a la licitació agregada per 
a la contractació del subministrament 
de la llicència del programa de 
comptabilitat i gestió energètica 

Ple 27-11-18  

2018/8032 
CN/3815 

Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

Conveni per a la licitació agregada per 
a la contractació del subministrament 
de la llicència del programa de 
comptabilitat i gestió energètica 

Ple 27-11-18  

2018/8034 
CN/3816 

Consell Comarcal del Baix 
Empordà 

Conveni per a la licitació agregada per 
a la contractació del servei de gestió i 
informació energètica i/o 
subministrament d’un programa de 

Ple 27-11-18  



comptabilitat i gestió energètica 

2018/7991 
CN/3819 

Ajuntament de La Vall d’en 
Bas 

Conveni per a la licitació agregada per 
a la contractació del subministrament 
de la llicència del programa de 
comptabilitat i gestió energètica 

Ple 27-11-18  

2018/8247 
CN/3813 

Ajuntament de Girona Conveni per a la licitació agregada per 
a la contractació del servei 
d’informació i gestió energètica 

Ple 27-11-18  

2018/1243 
CN/3822 

Ajuntament de La Cellera de 
Ter 

Conveni per a la licitació agregada per 
a la contractació per a l’execució 
d’accions per a la millora de 
l’eficiència energètica i reducció 
d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle que han estat prèviament 
planificades en plans d’acció 
d’energia sostenible (PAES) 

Ple 27-11-18  

2017/1414 
CN/3850 

Consorci Vies Verdes de 
Girona; Ajuntaments de 
Banyoles, Campdevànol, 
Cornellà del Terri, 
Esponellà, Fontcoberta, La 
Vall de Bianya, Palol de 
Revardit, Porqueres, Ripoll, 
Sant Joan de les 
Abadesses, Sarrià de Ter, 
Sant Julià de Ramis i 
Serinyà 

Addenda al 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 27-11-18  



CN/3851 Ajuntament de Palafrugell Conveni regulador de la delegació de 
facultats de gestió i recaptació 
d’ingressos a favor de la Diputació de 
Girona 

Ple 27-11-18  

2018/8536 
CN/2529 

Diputació de Barcelona; 
Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación del 
Monisterio de Ambiente, 
Energía y 
Telecomunicaciones de 
Costa Rica 

Acuerdo marco administrativo de 
cooperación para el fortalecimiento de 
las capacidades y al desarrollo de 
mecanismes que faciliten la gestión 
adecuada de la biodiversidad y al 
mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunicades ubicades en l aRBA 
en Costa Rica i en el Parque Natural y 
Reserva de Biosdera del Monsteny en 
España 

Ple 18-12-18  

2018/9346 
CN/3864 

Ajuntament de Camarma de 
Esteruelas 

Conveni de col·laboració 
interadministrativa en matèria de 
control intern a les entitats locals 

Junta de Govern 18-12-18  

2018/9385 
CN/3865 

Ajuntament de Cunit Conveni de col·laboració 
interadministrativa en matèria de 
control intern a les entitats locals 

Junta de Govern 18-12-18  

2018/9154 
CN/3867 

Consell Insular de 
Formentera 

Conveni de col·laboració 
interadministrativa en matèria de 
control intern a les entitats locals 

Junta de Govern 18-12-18  

2018/9232 
CN/3868 

Ajuntament de Montánchez Conveni de col·laboració 
interadministrativa en matèria de 
control intern a les entitats locals 

Junta de Govern 18-12-18  



2018/9229 
CN/3869 

Ajuntament de Paracuellos 
de Jarama 

Conveni de col·laboració 
interadministrativa en matèria de 
control intern a les entitats locals 

Junta de Govern 18-12-18  

2018/4628 
CN/3645 

Diputació de Barcelona; 
Associació de Propietaris 
del Montseny 

Addenda del conveni per l’impuls per 
a la gestió agroforestal sostenible 

Junta de Govern 18-12-18 3.000,00 € 

 


