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EXP. ADMINISTRACIÓ / ENTITAT 
SIGNANT 

TITOL / OBJECTE DEL CONVENI ÒRGAN 
D’APROVACIÓ 

DATA OBLIGACIONS 
ECONÒMIQUES 

2019/4360 
CN/4026 

Ajuntament de Vilademuls Conveni per a la cessió a l’Ajuntament d’un 
tram de la carretera GIV-5142, de Sant 
Esteve de Guialbes 

Ple 21-04-2020  

2019/5390 
CN/4027 

Ajuntament de Campllong Conveni per a la cessió a l’Ajuntament 
d’unes restes de finca sobrants adjacents a 
la carretera GI-8511, de Campllong a 
Fornells de la Selva 

Ple 21-04-2020  

2020/3191 
CN/4028 

Ajuntament de Capmany Conveni de col·laboració per establir 
l’Ajuntament com a ajuntament pilot, per al 
projecte de Serveis d’Assistència en matèria 
de Protecció de Dades i per a la prestació del 
Delegat de Protecció de Dades 

Junta de Govern 21-04-2020  

2020/4082 
CN/4029 

Ajuntament de Foixà Conveni de col·laboració per establir 
l’Ajuntament com a ajuntament pilot, per al 
projecte de Serveis d’Assistència en matèria 
de Protecció de Dades i per a la prestació del 
Delegat de Protecció de Dades 

Junta de Govern 21-04-2020  

2020/4083 
CN/4030 

Ajuntament de Castellfollit 
de la Roca 

Conveni de col·laboració per establir 
l’Ajuntament com a ajuntament pilot, per al 
projecte de Serveis d’Assistència en matèria 
de Protecció de Dades i per a la prestació del 
Delegat de Protecció de Dades 

Junta de Govern 21-04-2020  

2020/3237 
CN/4031 

Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de 
Girona 

Conveni de col·laboració per a l’execució de 
diferents activitats relacionades amb la 
promoció econòmica 

Junta de Govern 21-04-2020 20.000,00 € 



2020/2878 
CN/2710 

Federació ADF de les 
Gavarres 

Conveni de col·laboració per al servei de 
prevenció d’incendis forestals als massissos 
de l’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el 
Montgrí durant la campanya 2020 

Junta de Govern 05-05-2020 60.000,00 € 

2020/4007 
CN/2183 

Associació d’Agrupacions 
de Defensa Forestal de l’Alt 
Empordà 

Conveni de col·laboració per al servei de 
prevenció d’incendis forestals als massissos 
de l’Albera i del Cap de Creus durant la 
campanya de 2020 

Junta de Govern 05-05-2020 51.000,00 € 

2020/3987 
CN/4032 

Associació Grup d’Acció 
Local Pesquer Costa Brava 
(GALP) 

Conveni de col·laboració per a la implantació 
d’estratègies de desenvolupament local 
emmarcades en el programa Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca (FEMP) 

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

2020/3804 
CN/4033 

Ajuntament de Llers Conveni per a l’execució d’obres de 
tractament superficial asfàltic a diversos 
carrers de la urbanització Vinya Gran de 
Llers 

Junta de Govern 05-05-2020  

2020/3513 
CN/4034 

Ajuntament de Sant Miquel 
de Campmajor 

Conveni per a l’execució d’obres de 
tractament superficial asfàltic al camí del 
dipòsit d’aigua 

Junta de Govern 05-05-2020  

2020/3347 
CN/4035 

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

Junta de Govern 05-05-2020  

2020/3882 
CN/4036 

Consorci del Ter Conveni de col·laboració per a 
l’assessorament tècnics i difusió del llibre: El 
Ter. Drets i fets del transvasament 

Junta de Govern 19-05-2020  

2020/4584 
CN/4037 

 

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

Junta de Govern 19-05-2020  

2020/985 
CN/4038 

Consell Comarcal de la 
Selva 

Conveni per a la prestació de serveis 
d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2020) 

Junta de Govern 19-05-2020 897.474,02 € 

2020/4949 
CN/4039 

Consell Comarcal del 
Ripollès 

Conveni per a la prestació de serveis 
d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2020) 

Junta de Govern 19-05-2020 511.019,56 € 



2020/948 
CN/4040 

Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany 

Conveni per a la prestació de serveis 
d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2020) 

Junta de Govern 19-05-2020 398.831,68 € 

2020/946 
CN/4041 

Consell Comarcal del 
Gironès 

Conveni per a la prestació de serveis 
d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2020) 

Junta de Govern 19-05-2020 715.918,76 € 

2020/867 
CN/4042 

Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

Conveni per a la prestació de serveis 
d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2020) 

Junta de Govern 19-05-2020 682.932,08 € 

2020/819 
CN/4043 

Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

Conveni per a la prestació de serveis 
d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2020) 

Junta de Govern 19-05-2020 1.045.239,35 € 

2020/837 
CN/4044 

Consell Comarcal del Baix 
Empordà 

Conveni per a la prestació de serveis 
d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2020) 

Junta de Govern 19-05-2020 715.798,52 € 

2020/849 
CN/4045 

Consell Comarcal de la 
Cerdanya 

Conveni per a la prestació de serveis 
d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2020) 

Junta de Govern 19-05-2020 326.850,03 € 

2016/1203 
CN/4046 

Ajuntament de la Cellera de 
Ter 

Conveni pel cofinançament d’una caldera de 
biomassa 

Ple 19-05-2020 6.365,03 € 

2018/7746 
CN/4047 

Ajuntament de Palau de 
Santa Eulàlia 

Conveni per a la cessió a l’Ajuntament d’un 
tram urbà de la carretera GIV-6226R, de la 
GIV—6226 a Palau de Santa Eulàlia 

Ple 19-05-2020  

2020/4461 
CN/4048 

Ajuntament de Vilamalla Conveni per a l’execució de les obres de 
tractament superficial asfàltic a diversos 
carrers del polígon Empordà Internacional 

Junta de Govern 02-06-2020  

2020/1333 
CN/286 

Ajuntament d’Arbúcies Conveni de col·laboració per al 
funcionament dels serveis del Museu 
Etnològic del Montseny, la Gabella, 
directament relacionats amb el Parc Natural 
del Montseny el 2020 i concessió de 
subvenció nominativa 
 

Junta de Govern 16-06-2020 28.600,00 € 



2020/5806 
CN/4051 

 

Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya 
 

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

Junta de Govern 16-06-2020  

2020/5916 
CN/4052 

Diputació de Lleida Conveni de col·laboració per al treball 
conjunt en l’àmbit de la promoció i el 
desenvolupament econòmic i local 

Junta de Govern 16-06-2020  

2019/1708 
CN/4053 

Ajuntament de la Vall d’en 
Bas 

Conveni per a l’execució d’obres de 
tractament superficial asfàltic a un tram de la 
carretera de la Parcel·lària 

Junta de Govern 16-06-2020  

2018/5759 
CN/4023 

Ajuntament de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí 

Conveni de col·laboració pel cofinançament 
i les condicions d’execució del projecte de la 
instal·lació fotovoltaica d’autoconsum 
instantani a quatre edificis municipals 

Ple 16-06-2020 12.500,00 € 

2020/5111 
CN//4054 

Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà; Consell Comarcal 
de la Cerdanya; Consell 
Comarcal del Pla de 
l’Estany; Agència de 
Desenvolupament del 
Ripollès; Consorci Vies 
Verdes; Consell Comarcal 
del Baix Empordà; Consell 
Comarcal del Gironès; 
Consell Comarcal de la 
Selva; Associació Garrotxa 
Terra d’Acolliment Turístic 
 

Conveni de col·laboració per regular 
l’encomana de gestió i les condicions de 
finançament, de contractació i de gestió d’un 
visualitzador i gestor cartogràfic per a la 
xarxa de camins de les comarques gironines 
previst en el PECT 001-P-000042 “Costa 
Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa” 

Ple 16-06-2020  

2018/5761 
CN/4024 

Ajuntament de Garrigàs Conveni de col·laboració pel cofinançament 
i les condicions d’execució del projecte de la 
instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum 
al local sociocultural 
 
 

Ple 16-06-2020 2.869,68 € 



2018/5760 
CN/4041 

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

Ple 16-06-2020 44.951,12 € 

 


