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EXP. ADMINISTRACIÓ / 
ENTITAT SIGNANT 

TITOL / OBJECTE DEL CONVENI ÒRGAN 
D’APROVACIÓ 

DATA OBLIGACIONS 
ECONÒMIQUES 

2017/9280  
CN/3697 

Diputació de Barcelona; 
Diputació de Tarragona; 
Diputació de Lleida; Institut 
Ramon Muntaner 

Conveni per donar suport al projecte de 
preparació de les publicació de la recerca 
biogràfica sobre els diputats de la 
Mancomunitat de Catalunya 

Junta de Govern 16-01-18 5.000,00 € 

2017/5041  
CN/3685 

Ajuntament de Bellcaire 
d’Empordà 

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

Ple 23-01-18  

2017/4050       
CN/3686 

Ajuntament de Figueres 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 que han estat prèviament 
planificades en plans d’acció d’energia 
sostenible  

Ple  23-01-18  

2017/4943   
CN/3687 

Ajuntament de Fornells de 
la Selva 

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 

Ple 23-01-18  



d’hivernacle que han estat prèviament 
planificades en plans d’acció d’energia 
sostenible 

2017/4969   
CN/3688 

Ajuntament de Pardines 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 que han estat prèviament 
planificades en plans d’acció d’energia 
sostenible 

Ple 23-01-18  

2017/3151   
CN/3689 

Ajuntament de Port de la 
Selva 

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

Ple 23-01-18  

2017/4725    
CN/3690 

Ajuntament de Rupià 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 que han estat prèviament 
planificades en plans d’acció d’energia 
sostenible 

Ple 23-01-18  

2017/5004    
CN/3691 

Ajuntament de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí 

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 que han estat prèviament 

Ple 23-01-18  



planificades en plans d’acció d’energia 
sostenible 

2017/4694   
CN/3692 

Ajuntament de Vilablareix 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 que han estat prèviament 
planificades en plans d’acció d’energia 
sostenible 

Ple 23-01-18  

2017/3165   
CN/3693 

Ajuntament de Cervià de 
Ter 

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

Ple 23-01-18  

2018/74     
CN/2908 

Fundació CECOT Innovació Conveni de col·laboració per a la 
consolidació del projecte REEMPRESA a 
la demarcació de Girona 

Junta de Govern 30-01-18 43.060,07 € 

2018/385    
CN/3749 

Consell Comarcal del 
Bages 

Conveni de col·laboració en relació al 
programari de gestió de cementiris 
municipals GESCEM 

Junta de Govern 20-02-18 29.724,31 

2017/6329 

CN/3730 

Ajuntament de Torroella de 
Montgrí; Ajuntament de 
l’Escala 

Conveni de col·laboració i cooperació per 
a la restauració de l’abocador de Can 
Català al Parc Natural del Montgrí 

Junta de Govern 20-02-18  

2018/879   
CN/3748 

Patronat de Turisme Costa 
Brava; Bikeshow Sport 
Events, S.L. 

Conveni per a l’atorgament de 
subvencions a l’organització de 
l’esdeveniment “Sea Otter Europe, Costa 
Brava – Girona Bike Show” 

Junta de Govern 20-02-18 50.000,00 € 



2018/639   
CN/3712 

Ajuntament de Ventalló; 
Josep Lafont Batlle 

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

Ple 20-02-18  

2018/788    
CN/3746 

Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya – demarcació de 
Girona 

Conveni entre la Diputació de Girona i la 
demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya 

Ple 20-02-18  

2018/547 
CN/3751 

Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

Conveni de col·laboració per a la prestació 
de serveis d’assistència, cooperació i 
d’altres als municipis (any 2018) 

Junta de Govern 20-03-18 957.130,00 € 

2018/548 
CN/3752 

Consell Comarcal del Baix 
Empordà 

Conveni de col·laboració per a la prestació 
de serveis d’assistència, cooperació i 
d’altres als municipis (any 2018) 

Junta de Govern 20-03-18 629.562,35 € 

2018/550 
CN/3753 

Consell Comarcal de la 
Cerdanya 

Conveni de col·laboració per a la prestació 
de serveis d’assistència, cooperació i 
d’altres als municipis (any 2018) 

Junta de Govern 20-03-18 295.328,81 € 

2018/551 
CN/3754 

Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

Conveni de col·laboració per a la prestació 
de serveis d’assistència, cooperació i 
d’altres als municipis (any 2018) 

Junta de Govern 20-03-18 638.819,26 € 

2018/552 
CN/3755 

Consell Comarcal del 
Gironès 

Conveni de col·laboració per a la prestació 
de serveis d’assistència, cooperació i 
d’altres als municipis (any 2018) 

Junta de Govern 20-03-18 651.720,87 € 

2018/553 
CN/3756 

Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany 

Conveni de col·laboració per a la prestació 
de serveis d’assistència, cooperació i 
d’altres als municipis (any 2018) 

Junta de Govern 20-03-18 363.170,90 € 

2018/556 
CN/3757 

Consell Comarcal del 
Ripollès 

Conveni de col·laboració per a la prestació 
de serveis d’assistència, cooperació i 
d’altres als municipis (any 2018) 

Junta de Govern 20-03-18 452.659,59 € 

2018/557 
CN/3758 

Consell Comarcal de la 
Selva 

Conveni de col·laboració per a la prestació 
de serveis d’assistència, cooperació i 
d’altres als municipis (any 2018) 

Junta de Govern 20-03-18 805.672,22 € 

2018/1387 
CN/2550 

Ajuntament d’Arbúcies Conveni d’informació i Pla de Prevenció 
d’Incendis dins del Parc Natural del 
Montseny, any 2018 

Junta de Govern 20-03-18 6.946,25 € 



2018/1388 
CN/2552 

Ajuntament de Riells i 
Viabrea 

Conveni d’informació i Pla de Prevenció 
d’Incendis dins del Parc Natural del 
Montseny, any 2018 

Junta de Govern 20-03-18 6.946,25 € 

2018/1389 
CN/2549 

Ajuntament de Viladrau Conveni d’informació i Pla de Prevenció 
d’Incendis dins del Parc Natural del 
Montseny, any 2018 

Junta de Govern 20-03-18 6.946,25 € 

2018/1200     
CN/3720 

Ajuntament de Cabanelles; 
José Oriol de Ribot 
Torroella 

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

Ple 20-03-18  

 


