
REGISTRE DE CONVENIS 
1r trimestre 2019 
 
 

EXP. ADMINISTRACIÓ / ENTITAT 
SIGNANT 

TITOL / OBJECTE DEL CONVENI ÒRGAN 
D’APROVACIÓ 

DATA OBLIGACIONS 
ECONÒMIQUES 

2018/8999 
CN/3846 

Diputació de Barcelona; 
Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de 
l’Ebre (COPATE) 

Conveni de col·laboració per a la cooperació 
entre la Reserva de la Biosfera del Montseny 
i la Reserva de la Biosfera de les Terres de 
l’Ebre 

Junta de Govern 08-01-19  

2018/9614 
CN/3872 

Escola d’Hostaleria de Girona Conveni de col·laboració per promoure el 
segell de qualitat agroalimentària Girona 
Excel·lent 

Junta de Govern 08-01-19  

2018/8595 
CN/3873 

Ajuntament de Borrassà Conveni per a la cessió a la Diputació de 
Girona de terrenys adjacents a la carretera 
GIP-5219, de Vilafant a Borrassà 

Ple 22-01-19  

2018/9623 
CN/3875 

Ajuntament d’Alcuéscar Conveni de col·laboració interadministrativa 
en matèria de control intern a les entitats 
locals 

Junta de Govern 22-01-19  

2018/9624 
CN/3876 

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

Junta de Govern 22-01-19  

2019/575 
CN/3878 

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

Junta de Govern 29-01-19  

2019/584 
CN/3877 

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

Junta de Govern 29-01-19  

2019/522 
CN/3879 

Ajuntament de La Pobla de 
Mafumet 

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

Junta de Govern 29-01-19  



2018/9171 
CN/3880 

Associació Promoció de 
l’Emprenedoria i el 
Cooperativisme als centres 
educatius de les comarques 
gironines 

Conveni de col·laboració per al suport al 
foment de l’emprenedoria cooperativa a les 
escoles i instituts de les comarques 
gironines 

Junta de Govern 05-02-19 2019: 4.000,00 € 
2020: 4.000,00 € 
2021: 4.000,00 € 
2022: 4.000,00 € 

2018/8997 
CN/3881 

Associació Leader Ripollès Ges-
Bisaura 

Conveni de col·laboració per a la 
implantació d’estratègies de 
desenvolupament local emmarcades en el 
programa Leader 

Junta de Govern 05-02-19 2019: 20.000,00 € 
2020: 20.000,00 € 
2021: 20.000,00 € 
2022: 20.000,00 € 

2019/343 
CN/3882 

Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya 

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

Junta de Govern 05-02-19  

2018/8991 
CN/3883 

Associació per al 
desenvolupament rural integral 
de la zona nord-oriental de 
Catalunya (ADRINOC) 

Conveni de col·laboració per a la 
implantació d’estratègies de 
desenvolupament local emmarcades en el 
programa Leader 

Junta de Govern 05-02-19 2019: 48.000,00 € 
2020: 48.000,00 € 
2021: 48.000,00 € 
2022: 48.000,00 € 

2018/8996 
CN/3884 

Consorci GAL Alt Urgell - 
Cerdanya 

Conveni  de col·laboració per a la 
implantació d’estratègies de 
desenvolupament local emmarcades en el 
programa Leader 

Junta de Govern 05-02-19 2019: 13.796.62 € 
2020: 13.796,62 € 
2021: 13.796,62 € 
2022: 13.796,62 € 

2019/246 
CN/3885 

Parlament de Catalunya; 
Diputació de Lleida 

Conveni de col·laboració per al projecte 
institucional del Parlament a l’àmbit 
educatiu i universal 

Junta de Govern 05-02-19 2019: 15.000,00 € 
2020: 15.000,00 € 
2021: 15.000,00 € 
2022: 15.000,00 € 

2018/5388 
CN/3854 

Ajuntament d’Agullana Encàrrec de gestió de l’Ajuntament per la 
contractació agregada per a la millora de 
l’eficiència energètica i reduir les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle que han 
estat prèviament planificades en plans 
d’acció d’energia sostenible 

Ple 19-02-19  

2018/5499 
CN/3855 

Ajuntament d’Aiguaviva Encàrrec de gestió de l’Ajuntament per la 
contractació agregada per a la millora de 
l’eficiència energètica i reduir les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle que han 

Ple 19-02-19  



estat prèviament planificades en plans 
d’acció d’energia sostenible 

2018/5525 
CN/3856 

Ajuntament de Llers Encàrrec de gestió de l’Ajuntament per la 
contractació agregada per a la millora de 
l’eficiència energètica i reduir les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle que han 
estat prèviament planificades en plans 
d’acció d’energia sostenible 

Ple 19-02-19  

2018/5366 
CN/3857 

Ajuntament de Pardines Encàrrec de gestió de l’Ajuntament per la 
contractació agregada per a la millora de 
l’eficiència energètica i reduir les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle que han 
estat prèviament planificades en plans 
d’acció d’energia sostenible 

Ple 19-02-19  

2018/5430 
CN/3858 

Ajuntament de Planoles Encàrrec de gestió de l’Ajuntament per la 
contractació agregada per a la millora de 
l’eficiència energètica i reduir les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle que han 
estat prèviament planificades en plans 
d’acció d’energia sostenible 

Ple 19-02-19  

2018/5592 
CN/3859 

Ajuntament de Pont de Molins Encàrrec de gestió de l’Ajuntament per la 
contractació agregada per a la millora de 
l’eficiència energètica i reduir les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle que han 
estat prèviament planificades en plans 
d’acció d’energia sostenible 

Ple 19-02-19  

2018/5615 
CN/3860 

Ajuntament de Vilanant Encàrrec de gestió de l’Ajuntament per la 
contractació agregada per a la millora de 
l’eficiència energètica i reduir les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle que han 
estat prèviament planificades en plans 
d’acció d’energia sostenible 

Ple 19-02-19  

2018/5424 
CN/3861 

Ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys 

Encàrrec de gestió de l’Ajuntament per la 
contractació agregada per a la millora de 
l’eficiència energètica i reduir les emissions 

Ple 19-02-19  



de gasos amb efecte d’hivernacle que han 
estat prèviament planificades en plans 
d’acció d’energia sostenible 

2018/321 
CN/3862 

Ajuntament de Riudarenes Encàrrec de gestió de l’Ajuntament per la 
contractació agregada per a la millora de 
l’eficiència energètica i reduir les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle que han 
estat prèviament planificades en plans 
d’acció d’energia sostenible 

Ple 19-02-19  

2019/502 
CN/3891 

Ajuntament de Campelles Conveni per a la cessió a l’Ajuntament d’un 
tram urbà de la carretera GIV-4714, al Baell 

Ple 19-02-19  

2019/1175 
CN/3887 

Ajuntament d’Agoncillo  Conveni de col·laboració interadministrativa 
en matèria de control intern a les entitats 
locals 

Junta de Govern 19-02-19  

2019/347 
CN/3888 

Universitat de Girona; Patronat 
de l’Escola Politècnica Superior 
de la UdG 

Conveni de col·laboració per al foment 
d’activitats de transferència del 
coneixement i d’atracció de talent dels anys 
2019 - 2020 

Junta de Govern 19-02-19 2019: 30.000,00 € 
2020: 30.000,00 € 

2019/799 
CN/3889 

Ajuntament d’Ogassa Conveni pel manteniment del talús 
estabilitzat en el camí de Cabàlies, en el PK 
2+030 de la carretera GIV-5211 

Junta de Govern 19-02-19  

2019/224 
CN/3890 

Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya 

Conveni per a l’adhesió de la Diputació a la 
xarxa Rescat de radiocomunicacions 
d’emergències i seguretat de Catalunya 

Junta de Govern 19-02-19 2019: 3.111,52 € 
2020: 2.608,52 € 
2021: 2.608,52 € 
2022: 2.608,52 € 

2016/914 
CN/3901 

Ajuntament d’Arbúcies Conveni  per al cofinançament per a 
l’adequació del Museu etnològic del 
Montseny “la Gabella” d’Arbúcies 

Junta de Govern 05-03-19 119.105,80 € 

2016/1001 
CN/3902 

Ajuntament de Palafrugell Conveni per al cofinançament per a 
l’adequació del Museu del Suro de 
Palafrugell 

Junta de Govern 05-03-19 125.548,88 € 

2016/961 
CN/3903 

Ajuntament de Ripoll Conveni per al cofinançament per a 
l’adequació del “Scriptorum” de Ripoll 

Junta de Govern 05-03-19 65.253,50 € 



2016/913 
CN/3904 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols 

Conveni per al cofinançament per a 
l’adequació del Museu d’Història 

Junta de Govern 05-03-19 50.473,75 € 

2017/8742 
CN/3908 

Ajuntament d’Espolla Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Espolla com a prototip del Servei 
d’assistència als municipis per a la gestió de 
cementiris i serveis funeraris 

Junta de Govern 19-03-19  

2019/2090 
CN/3909 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

Conveni de col·laboració interadministrativa 
per al subministrament de documentació 
per a l’exercici del control intern a les 
entitats locals 

Junta de Govern 19-03-19  

2019/2372 
CN/3910 

Ajuntament de Chiclana de la 
Frontera 

Conveni de col·laboració interadministrativa 
per al subministrament de documentació 
per a l’exercici del control intern a les 
entitats locals 

Junta de Govern 19-03-19  

2019/1177 
CN/2549 

Ajuntament de Viladrau Conveni relatiu a les tasques d’informació 
en el Parc Natural del Montseny 

Junta de Govern 19-03-19 6.946,25 € 

2019/1201 
CN/2550 

Ajuntament d’Arbúcies Conveni relatiu a les tasques d’informació 
en el Parc Natural del Montseny 

Junta de Govern 19-03-19 6.946,25 € 

2019/1209 
CN/2552 

Ajuntament de Riells i Viabrea Conveni relatiu a les tasques d’informació 
en el Parc Natural del Montseny 

Junta de Govern 19-03-19 6.946,25 € 

2019/1467 
CN/3911 

Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i Formació 

Conveni de col·laboració per a la realització 
del diploma de postgrau en dinamització 
d’espais comercials urbans 

Junta de Govern 19-03-19 18.000,00 € 

2019/2098 
CN/3892 

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 19-03-19  

2019/2099 
CN/3893 

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 comarca del Gironès 

Ple 19-03-19  



2019/2100 
CN/3894 

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

Conveni d’encàrrec de gestió del Servei 
tècnic punt de trobada ciutat de Figueres i 
comarca Alt Empordà 

Ple 19-03-19  

2019/2101 
CN/3895 

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

Conveni d’encàrrec de gestió del Servei 
tècnic punt de trobada a la comarca del 
Gironès 

Ple 19-03-19  

2019/2405 
CN/3896 

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

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

Ple 19-03-19  

2019/2413 
CN/3897 

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

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

Ple 19-03-19  

2019/2414 
CN/3898 

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

Conveni d’encàrrec a mitja propi per a la 
gestió del Servei d’Acolliment i filles a la 
comarca Gironès 

Ple 19-03-19  

2019/2416 
CN/3899 

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

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

Ple 19-03-19  

2017/1414 
CN/3615 

Consorci de les Vies Verdes i 
els 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 19-03-19  

2019/1384 
CN/3912 

Ajuntament de Girona Conveni reguladora de la subvenció relatiu 
a les obres de reforma i adequació de la 
Casa Pastors com a seu del Museu d’Art 
[Modern i Contemporani] de Girona 

Ple 19-03-19 2019: 300.000,00 € 
2020: 1.300.000,00 € 
2021: 400.000,00 € 



2019/3119 
CN/3913 

Ajuntament de Manises Conveni de col·laboració per al 
subministrament de documentació per a 
l’exercici del control intern a les entitats 
locals 

Junta de Govern 26-03-19  

2019/3304 
CN/3914 

Ajuntament de Muro de Alcoy Conveni de col·laboració per al 
subministrament de documentació per a 
l’exercici del control intern a les entitats 
locals 

Junta de Govern 26-03-19  

 


