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REGISTRE DE CONVENIS 
4r trimestre 2015 
 
 

NÚMERO 
CONVENI 

ADMINISTRACIÓ / ENTITAT 
SIGNANT 

TITOL / OBJECTE DEL CONVENI ÒRGAN 
D’APROVACIÓ 

DATA OBLIGACIONS 
ECONÒMIQUES 

CN/2908 Fundació CECOT Innovació   Continuació de la implantació del projecte 
Reempresa a la demarcació gironina 

Junta de Govern 6/10/15 2015-13.874,62 
2016-20.987,80 

CN/2563 Universitat de Girona Finançament d’un contracte de formació 
d’investigador per a l’estudi de l’obra de 
Josep Ferrater i Mora 

Junta de Govern 
 

20/10/15 2015-13.103,16 
2016-6.551,58 
2017-6.551,58 

CN/1897 Espais Orri, SL Addenda al conveni per la constitució 
d’una reserva forestal 

Ple 20/10/15 La modificació 
del conveni no 
suposa efectes 

econòmics 

CN/3395 Sr. Salvi Masferrer Tordera Constitució d’una reserva forestal a la 
finca Can Torrent d’Arbúcies 

Ple 20/10/15 La 
subv.5.611,00 

se li va concedir 
el 19/5/15 

CN/3383 Ajuntament d’Amer Contractació agregada del 
subministrament d’equips per a 
l’enllumenat públic  

Ple 20/10/15 10.536,08 no té 
cost econòmic 

per la Diputació 

CN/3384 Ajuntament de Boadella i les 
Escaules 

Contractació agregada del 
subministrament d’equips per a 
l’enllumenat públic  

Ple 20/10/15 13.486,07 no té 
cost econòmic 

per la Diputació 

CN/3385 Ajuntament de Fontanals de 
Cerdanya 

Contractació agregada del 
subministrament d’equips per a 
l’enllumenat públic  

Ple 20/10/15 19.726,63 no té 
cost econòmic 

per la Diputació 
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CN/3386 Ajuntament de Fornells de la 
Selva 

Contractació agregada del 
subministrament d’equips per a 
l’enllumenat públic  

Ple 20/10/15 18.845,41 no té 
cost econòmic 

per la Diputació  

CN/3387 Ajuntament de la Cellera de 
Ter 

Contractació agregada del 
subministrament d’equips per a 
l’enllumenat públic  

Ple 20/10/15 12.922,80 no té 
cost econòmic 

per la Diputació 

CN/3396 Ajuntament de Palamós Contractació agregada del 
subministrament d’equips per a 
l’enllumenat públic  

Ple 20/10/15 17.647,61 no té 
cost econòmic 

per la Diputació 

CN/3389 Ajuntament de Breda Contractació agregada de l’externalització 
de la gestió de l’enllumenat públic de 
Breda amb empresa de serveis energètics 
o microempresa  

Ple 20/10/15 100.344 no té 
cost econòmic 

per la Diputació 

CN/3388 Ajuntament de Bescanó Contractació agregada del canvi de 
lluminàries per a la millor de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic exterior 
a una empresa de serveis energètics o 
microempresa 

Ple 20/10/15 120.933 no té 
cost econòmic 

per la Diputació 

CN/3390 Ajuntament de Ventalló Contractació agregada de l’execució 
d’accions de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic exterior 
a una empresa de serveis energètics o 
microempresa 

Ple 20/10/15 38.595,26 no té 
cost econòmic 

per la Diputació 

CN/3382 Ajuntament d’Agullana Contractació agregada de la substitució de 
la bomba de pressió i la instal·lació de dos 
variadors de freqüència al quadre elèctric 
del grup de pressió 

Ple 20/10/15 9.384,36 no té 
cost econòmic 

per la Diputació 
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CN/3422 XALOC Delegació de facultats de gestió Ple 20/10/15  

CN/3410 Institut de Cultura de la Ciutat 
d’Olot 

Coedició de la col·lecció “Nova Biblioteca 
Olotina” 

Junta de Govern 
 

3/11/15 3.400,00 

CN/3408 Universitat de Girona Execució d’estudis i accions formatives en 
l’àmbit de l’esport i l’educació física a les 
comarques gironines 

Junta de Govern 
 

3/11/15 6.000,00 

CN/3406 Aj. de Girona, Institut de 
Cultura de l’Aj. de Barcelona i 
el Parlament Europeu de la 
Cultura 

14a sessió Parlament Europeu de la 
Cultura a la ciutat de Girona 

Junta de Govern 
 

24/11/15 30.000,00 

CN/3297 Girona Futbol Club, SAD Foment de la pràctica esportiva d’alta 
competició 

Junta de Govern 
 

24/11/15 2012-13 
130.000,00 

2014-15 
130.000,00 

CN/3400 Ajuntament de Cantallops i 
JOPLAMA SL 

Instal·lar un dipòsit d’aigua destinat a la 
intervenció en cas d’incendi forestal i servitud 
de pas 

Ple 24/11/15  

CN/3401 Ajuntament de Tossa de Mar i 
Acuell Sente Services SL 

Instal·lar un dipòsit d’aigua destinat a la 
intervenció en cas d’incendi forestal i servitud 
de pas 

Ple 24/11/15  

CN/3403 Ajuntament de Campelles Constitució d’una reserva forestal Ple  24/11/15 3.685,13 

CN/3404 Ajuntament de Planoles Constitució d’una reserva forestal Ple 24/11/15 5.561,40 

CN/2600 Ajuntament de Ribes de Freser Constitució d’una reserva forestal Ple  24/11/15 10.496,75 
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CN/3409 Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

Promoció de la recerca i el 
desenvolupament tecnològic 
agroalimentari a les comarques gironines 

Ple 
 

24/11/15 48.000,00 
 

 

CN/3059 Ajuntament de Cornellà de Terri Conveni regulador de la delegació de 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació d’ingressos a favor de la Diputació 
de Girona 

Ple 24/11/15  

CN/1417 Ajuntament de Fornells de la Selva Conveni regulador de la delegació de 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació d’ingressos a favor de la Diputació 
de Girona 

Ple 24/11/15  

CN/2263 Ajuntament d’Ordis Conveni regulador de la delegació de 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació d’ingressos a favor de la Diputació 
de Girona 

Ple 24/11/15  

CN/2442 Ajuntament de Rabós Conveni regulador de la delegació de 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació d’ingressos a favor de la Diputació 
de Girona 

Ple 24/11/15  

CN/3425 Ajuntament de Bescanó Renovació d’equipaments del Teatre, la 
substitució del sistema climàtic a la Sala la 
Torre i tres remolcs per renovar les 
carrosses dels Reis Mags 

Junta de Govern 15/12/15 2015-5.000,00 
2016-40.000,00 

 

CN/ 3416 Consorci de les Vies Verdes i Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya 

Donar a conèixer públicament la capacitat 
d’accés al servei d’atenció de trucades 
d’urgència 112 dins de l’àmbit de les vies i 
espais gestionats pel Consorci de les Vies 

Junta de Govern 15/12/15  
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Verdes de Girona 

CN/3253 Consell Comarcal del Ripollès Conveni de col·laboració modificat entre la 
Diputació i el Consell Comarcal del Ripollès 
per a la redacció dels plànols de delimitació 

Junta de Govern 15/12/15  

CN/3048 Departament de Benestar 
Social i Família, Fundació 
Privada Banc d’Aliments de les 
Comarques de Girona, 
Fundació Obra Social La Caixa i 
Càritas Diocesana de Girona 

Implantació i funcionament dels centres 
de distribució d’aliments. 

Junta de Govern 15/12/15 100.000,00 
 

 Departament de Territori i 
Sostenibilitat  

Canvi de titularitat de dos trams de les 
carreteres GI-510z i GI-511z 

Ple 15/12/15  

 

 


