Convenis 2018
1.- CONVEN/2017/265 - Conveni relatiu al manteniment d'un ascensor instal·lat per FGC a l'estació de la Floresta a càrrec de l’Ajuntament de Sant
Cugat que uneix el Passeig de la Floresta i el nivell de l’andana de via 2, per un període indefinit.
Parts: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Data signatura: 12/12/2017.

2.- CONVEN/2017/241 - Encàrrec de gestió per a la valoració del perill d'allaus, la predicció local i les tasques de manteniment de la xarxa de
monitorització nivo-meteorològica de les estacions de la Vall de Núria i Espot.
Parts: : Institut Cartogràfic de Catalunya. Data signatura: 16/11/2017

3.- PROCO/2017/053 - Conveni amb Vallter, S.A. com empresa del grup FGC, a efectes d’homogeneïtzar la gestió amb la resta d’estacions d’esquí i
de muntanya del Grup a fi d’aprofitar les sinèrgies per obtenir els objectius socials i garantir el control, supervisió i compliment de la normativa
vigent.
Parts: Vallter, S.A. Data signatura: 11/12/2017

4.- CONVEN/2017/285 - Conveni amb La Real Federación Española de Deportes de Invierno (REFEDI) per establir col·laboració per gaudir
d'avantatges i prestacions en els serveis i/o activitats que ofereixen cada una de les parts.
Parts: Real Federación Española de Deportes de Invierno (REFEDI). Data signatura: 23/11/2017.
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5.- CONVEN/2017/282 - Conveni amb la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) pel qual les parts podran gaudir d'avantatges i prestacions en
els serveis i/o activitats que ofereixen cada una d'elles .
Parts: Federació Catalana d’Esports d’Hivern. Data signatura: 20/12/17

6.- CONVEN/2017/185 - Conveni per a l'adhesió al programa "No puc esperar" , pel qual s'autoritza a fer ús dels lavabos de les estacions d'FGC, tan
ràpid com sigui possible, a les persones portadores de la targeta autoritzada.
Parts: Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU). Data signatura: 24/11/2017.

7.- CONVEN/2017/231 - Contracte per a la realització d'una prova de la Copa del Món d'Snowboard per a la temporada d'hivern 2017/2018.
Parts: Federation International SKI, Real Federacion Española de deportes de Invierno i Federació Catalana d’Esports d’Hivern. Data signatura:
24/11/2017.

8.- CONVEN/2017/257 - Conveni amb l’IES la Pobla de Segur que té per objecte proporcionar forfaits bonificats als alumnes i formadors de
l’institut per a la temporada 2017-2018 amb l’objectiu de promocionar l’estació d’esquí d’Espot i Port Ainé del Grup FGC, bonificació prèviament
aprovada pel Consell d’Administració d’FGC al 2017.
Parts: IES la Pobla de Segur. Data signatura: 26/10/2017.
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9.- CONVEN/2017/242 - Conveni per la col·laboració en la gestió del Centre d'Esports Adaptats en el foment de l'esport de persones amb
discapacitat i en la popularització de les activitats físiques adaptades al medi natural. Aquest objectiu s’assolirà mitjançant un projecte d’esport i
lleure a l’aire lliure adaptat per un període de 5 anys.
Parts: Associació Play and Train. Data signatura: 1/07/2017.

10.- CONVEN/2017/243 - Conveni amb l'Ajuntament de Queralbs, per a l'expedició de forfets de temporada bonificats als veïns amb més de 3 anys
d'empadronament, així com nens escolaritzats en els centres educatius del municipi que acullen les pistes d eles estacions gestionades per FGC.
Parts: Ajuntament de Queralbs. Data signatura: 13/10/2017.

11.- CONVEN/2017/244 - Conveni amb l'Ajuntament de Rialp, per a l'expedició de forfets de temporada bonificats als veïns amb més de 3 anys
d'empadronament, així com nens escolaritzats en els centres educatius del municipi que acullen les pistes d eles estacions gestionades per FGC.
Parts: Ajuntament de Rialp. Data signatura: 23/10/2017.

12.- CONVEN/2017/245 - Conveni amb l'Ajuntament d’Espot, per a l'expedició de forfets de temporada bonificats als veïns amb més de 3 anys
d'empadronament, així com nens escolaritzats en els centres educatius del municipi que acullen les pistes d eles estacions gestionades per FGC
Parts: Ajuntament d’Espot. Data signatura: 23/10/2017.
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13.- CONVEN/2017/246 - Conveni amb l'Ajuntament de Soriguera, per a l'expedició de forfets de temporada bonificats als veïns amb més de 3
anys d'empadronament, així com nens escolaritzats en els centres educatius del municipi que acullen les pistes d eles estacions gestionades per
FGC
Parts: Ajuntament de Soriguera. Data signatura: 23/10/2017.

14.- CONVEN/2017/247 - Conveni amb l'Ajuntament de Lladorre, per a l'expedició de forfets de temporada bonificats als veïns amb més de 3 anys
d'empadronament, així com nens escolaritzats en els centres educatius del municipi que acullen les pistes d eles estacions gestionades per FGC
Parts: Ajuntament de Lladorre. Data signatura: 23/10/2017.

15.- CONVEN/2017/248 - Conveni amb l'Ajuntament de Setcases, per a l'expedició de forfets de temporada bonificats als veïns amb més de 3 anys
d'empadronament, així com nens escolaritzats en els centres educatius del municipi que acullen les pistes d eles estacions gestionades per FGC
Parts: Ajuntament de Setcases. Data signatura: 08/11/2017.

16.- CONVEN/2017/250 - Conveni amb l'Ajuntament de Castellar de n’Hug, per a l'expedició de forfets de temporada bonificats als veïns amb més
de 3 anys d'empadronament, així com nens escolaritzats en els centres educatius del municipi que acullen les pistes d eles estacions gestionades
per FGC
Parts: Ajuntament de Castellar de n’Hug. Data signatura: 14/11/2017.
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17.- CONVEN/2017/251 - Conveni amb l'Ajuntament de Toses, per a l'expedició de forfets de temporada bonificats als veïns amb més de 3 anys
d'empadronament, així com nens escolaritzats en els centres educatius del municipi que acullen les pistes d eles estacions gestionades per FGC
Parts: Ajuntament de Toses. Data signatura: 14/11/2017.

18.- CONVEN/2017/252 - Conveni amb el Consell Comarcal de la Cerdanya que té per objecte potenciar els esports de neu a les comarques on FGC
gestiona estacions, especialment entre els seus habitants arrelats i els seus escolars, articulant mecanismes de cooperació entre el Consell i FGC per
establir preus i condicions que permetin la promoció i l’aprenentatge de l’esquí en aquest àmbit.
Parts: Consell Comarcal de la Cerdanya. Data signatura: 14/11/2017.

19.- CONVEN/2017/253 - Conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès que té per objecte potenciar els esports de neu a les comarques on FGC
gestiona estacions, especialment entre els seus habitants arrelats i els seus escolars, articulant mecanismes de cooperació entre el Consell i FGC per
establir preus i condicions que permetin la promoció i l’aprenentatge de l’esquí en aquest àmbit.
Parts: Consell Comarcal del Ripollès. Data signatura: 14/11/2017.

20.- CONVEN/2017/254 - Conveni amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà que té per objecte potenciar els esports de neu a les comarques on
FGC gestiona estacions, especialment entre els seus habitants arrelats i els seus escolars, articulant mecanismes de cooperació entre el Consell i
FGC per establir preus i condicions que permetin la promoció i l’aprenentatge de l’esquí en aquest àmbit.
Parts: Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Data signatura: 23/10/2017.
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21.- CONVEN/2017/255 - Conveni amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà que té per objecte potenciar els esports de neu a les comarques on
FGC gestiona estacions, especialment entre els seus habitants arrelats i els seus escolars, articulant mecanismes de cooperació entre el Consell i
FGC per establir preus i condicions que permetin la promoció i l’aprenentatge de l’esquí en aquest àmbit.
Parts: Consell Comarcal del Pallars Jussà. Data signatura: 23/10/2017.

22.- CONVEN/2017/256 - Conveni amb el Consell Comarcal del Berguedà que té per objecte potenciar els esports de neu a les comarques on FGC
gestiona estacions, especialment entre els seus habitants arrelats i els seus escolars, articulant mecanismes de cooperació entre el Consell i FGC per
establir preus i condicions que permetin la promoció i l’aprenentatge de l’esquí en aquest àmbit.
Parts: Consell Comarcal del Berguedà. Data signatura: 14/11/2017.

23.- PROCO/2017/052 - Pròrroga de l'acord comercial relatiu a la promoció de les estacions d'Esquí d'Espot i Port Ainé, la difusió preferent dels
productes i serveis que comercialitza Grup FGC amb el Gimnàs Lleida SL (EKKE).
Parts: Gimnàs Lleida, SL. Data signatura: 10/11/2017.

24.- PROCO/2017/053 - Pròrroga del conveni per establir relació entre FGC i Vallter, SA com a empresa del Grup FGC.
Parts: Vallter, SA. Data signatura: 11/12/2017.
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25.- PROCO/2017/054 - Acord comercial relatiu a la promoció de les estacions d'Esquí d'Espot i Port Ainé, La Molina, Vall de Núria i Vallter2000 i la
difusió preferent dels productes i serveis que comercialitza el Grup FGC a col·lectiu d'associats de la FHCG
Parts: Federació d’Hostaleria Comarques de Girona (FHCG). Data signatura: 23/11/2017.

26.- PROCO/2017/023 - Primera addenda al conveni per al finançament del dèficit d'explotació del servei complementari per carretera del
Funicular de Gelida en base al Nou model de Gestió de la Mobilitat a la població de Gelida.
Parts: Departament de Territori i Sostenibilitat, ATM, Ajuntament de Gelida, Hispano Llacunense. Data signatura: 18/07/2017.

27.- CONVEN/2016/023 - Conveni de col·laboració en la promoció de les activitats, espais i altres productes de l’Ajuntament de Terrassa i del
Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa (mNACTEC) que siguin susceptibles de promoció dins l’àmbit d’influència del transport públic
encomanat a FGC i que siguin objecte de ser comercialitzats a través de www.turistren.cat .
Parts: Ajuntament de Terrassa, Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). Data signatura: 18/07/2017.

28.- MODCO/2017/013 - Modificació acord comercial amb correus per ampliar l'àmbit de la instal·lació de màquines de lliurament de paqueteria a
línia Lleida La Pobla. (CITYPAQ)
Parts: Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos SA. Data signatura: 02/06/2017.
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29.- CONVEN/2017/186 - Conveni per definir les actuacions de les parts per a la millora de les comunicacions mitjançant serveis de transport públic
de viatgers per carretera a Torrelles de Llobregat dins el servei regular de transport per carretera Barcelona - Avinyonet del Penedès amb Filloles
(V-3259) del qual n'és concessionària l'empresa SOLER I SAURET, SA.
Parts: Departament de Territori i Sostenibilitat, ATM, Ajuntament de Torrelles de Llobregat i Soler i Sauret, SA. Data signatura: 28/07/2018

30.- CONVEN/2016/287 - Conveni per a la cessió indefinida i gratuïta de la paret lateral exterior de l’estació de Maresa Baixador, a fi i efecte de que
s’utilitzi com a mural d’expressió artística promoguda per l’Ajuntament de Manresa (Regidoria de Cultura).
Parts: Ajuntament de Manresa. Data signatura: 15/11/2017.

31.- CONVEN/2017/241 - Encàrrec de gestió per a la valoració del perill d'allaus, la predicció local i les tasques de manteniment de la xarxa de
monitorització nivo-meteorològica del Cremallera de Ribes de Freser i Estació de muntanya de Vall de Núria i de l’Estació d’Espot.
Parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Data signatura: 16/11/2017.

32.- CONVEN/2017/290 - Conveni de col·laboració en la onzena edició del MÀSTER en Gestió d'Infraestructures de l'any 2018.
Parts: Fundació Politècnica de Catalunya. Data signatura: 17/01/2017.
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33.- CONVEN/2017/271 - Conveni per establir un marc de col·laboració amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb el qual les
parts podran gaudir d'avantatges i prestacions en els serveis i/o activitats que ofereixen cada una d'elles. Data signatura: 22 de novembre de 2017
Parts: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. Data signatura: 22/11/2017.

33.- MODCO/2017/25 - Primera addenda al conveni entre FGC i Renfe Viajeros que té per objecte prorrogar en el temps les condicions establertes
en el conveni de data 17/07/2017 per tal que les persones amb títol propi de Renfe puguin accedir al servei d’FGC, sense penalització, a través de
qualsevol estació de la línia Barcelona-Vallès.
Parts: Renfe Viajeros. Data signatura: 1/12/2017

34.- CONVEN/2018/034 - Conveni per regular el marc de col·laboració que permeti establir els criteris pels quals el Cos Nacional de Policia podrà
gaudir de l’exempció de pagament per l’ús dels serveis prestats per FGC per al període comprès entre el 14 de febrer de 2018 i el 31 de desembre
de 2022.
Parts: Cos Nacional de Policia. Data signatura: 14 de febrer de 2018
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