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1 CONVEN/2018/0000000243
Acord per a la promoció de l'estació de La Molina amb diversos espais publicitaris i altres actuacions promocionals, en el període 
comprès entre l'1de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019

TEXAUTO SPORT, SL 8.140,50 € 01/01/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000006
Acord de col·laboració per a la venda per compte d'FGC de bitllets a través de les oficines i/o canals propis de distribució de 
TURISME DE BARCELONA, en el període comprès entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019

CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA 728.541,86 € 01/01/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000008
Acord de col·laboració per a la comercialització dels bitllets combinats de TOT MONTSERRAT I TRANS MONTSERRAT, en el període 
comprès entre 1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019

CENTRAL DE RESERVES MONTSERRAT;
FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT

29.223,82 € 01/01/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000045
Acord comercial amb l'objecte de regular les condicions en que s'impulsaran actuacions de promoció de la realització d'activitats 
d'oci, culturals i esportives a la zona, en el període comprès entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019

AJUNTAMENT DE SORIGUERA 2.000,00 € 01/01/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000050
Acord comercial per impulsar les"Jornades professionals enogastronómiques i de la cuina dels Pirineus, en el període comprès 
entre l'1 d'abril de 2019 i el 1 de maig de 2019

GASTROEVENTS, SC 14.900,00 € 01/01/2019 1 MES

1 CONVEN/2019/0000000063
Acord de col·laboració per a l'impuls i promoció de les activitats de l'Ajuntament de Rialp i de l'estació d'esquí de Port Ainé, en el 
període comprès entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2023

AJUNTAMENT DE RIALP 0,00 € 01/01/2019 4 ANY

1 CONVEN/2019/0000000064
Acord de col·laboració per a l'impuls i promoció de les activitats de l'Ajuntament d'Espot i de l'estació d'esquí de Port Ainé, en el 
període comprès entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2023

AJUNTAMENT D'ESPOT 0,00 € 01/01/2019 4 ANY

1 PROCO/2019/0000000021
Pròrroga de l'acord de col·laboració per regular les condicions relatives a l'afavoriment de mesures de mobilitat sostenible per 
accedir a l'Abadia de Montserrat, en el període comprés entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019

ABADIA DE MONTSERRAT 6.000,00 € 01/01/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000011
Conveni de col·laboració entre FGCRAIL i CEFF per establir acord de col·laboració en matèria de formació ferroviària, en el període 
comprès entre el 2 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019

FGC RAIL - CEFF 0,00 € 02/01/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000003 Servei substitutori per carretera del Funicular aeri d'Esparraguera-Olesa de Montserrat (periode 2018-2019) TRANSPORTS GENERALS D'OLESA 498.283,98 € 03/01/2019 15 MES

1 CONVEN/2018/0000000254
Conveni per a la participació en l'International Economic Forum in Logistics impulsat per BCL, en el període comprès entre l'1 de 
gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019

BARCELONA CATALUNYA CENTRE LOGÍSTIC 4.000,00 € 09/01/2019 1 ANY

1 CONVEN/2018/0000000210
Acord de col·laboració per l’intercanvi de prestacions entre les estacions de La Molina, Vall de Núria i Montserrat i la CCMA a 
través del Club Super3 en base a l’impuls d’activitats de foment de la pràctica esportiva, en el període comprès entre el 10 de 
gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS 
AUDIOVISUALS

0,00 € 10/01/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000061
Acord de col·laboració 12a edició Màster en Gestió d'Infraestructures i la seva oferta modular, Postgrau en Gestió d'Empreses 
d'Obra Pública i Postgrau en Gestió Privada de les Infraestructures, en el període comprès entre l'1de gener de 2019 i el 27 de 
gener de 2020

FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA 12.000,00 € 11/01/2019 1 ANY

1 CONVEN/2018/0000000204
Conveni per a la 99a. Edició de la Volta Ciclista a Catalunya, en el període comprès entre el 17 de gener de 2019 i el 29 de març de 
2019

VOLTA CICLISTA CATALUNYA;
AJUNTAMENT DE RIALP

20.000,00 € 17/01/2019 3 MES

1 CONVEN/2019/0000000004
Acord comercial per a establir les condicions de col·laboració per a la promoció del turisme i oci a les estacions de muntanya de 
Vallter 2000, Vall de Núria i La Molina, en el període comprès entre el 18 de gener i el 17 de febrer de 2019

EL TALLER DE RÀDIO, SL 0,00 € 18/01/2019 1 MES

1 CONVEN/2019/0000000009
Acord de col·laboració per l'esdeveniment SUMMIT BARCELONA a la ciutat de Barcelona, en el periode comprès entre el 21 de 
gener de 2019 i el 24 d'abril de 2019

QUALITY SHOPPING & TRAVELLERS, SLU 9.000,00 € 21/01/2019 3 MES

1 CONVEN/2019/0000000012
Acord comercial per realitzar actuacions d'impuls del turisme al territori, incorporant especialment actuacions de promoció de les 
estacions d'esquí del grup FGC i VALLTER 2000, per al perìode comprès entre el 18 de febrer i el 22 de febrer de 2019

LA TORNADA, SCP 1.036,64 € 18/02/2019 3 DIA

1 CONVEN/2019/0000000030
Acord comercial per a establir les condicions de col·laboració entre les parts, per tal que FGC cedeixi espais publicitaris a La Molina 
a Radiocat, qui simultàniament realitzarà accions de publicitat radiofònica en relació a l'estació de La Molina a RAC1 i RAC105, per 
al període comprès entre el 20 de febrer de 2019 i el 31 d'octubre de 2019

RADIOCAT XXI, SL 0,00 € 20/02/2019 8 MES

1 CONVEN/2019/0000000015
Conveni de col·laboració per a la realització de la Marxa del Pelegrí, en el període comprès entre l'1 de març de 2019 i el 31 de 
març de 2019

FUNDACIÓ FIRA DE MANRESA 3.545,45 € 01/03/2019 1 MES

1 CONVEN/2019/0000000020
Conveni per a la reposició d'una canonada de reg sota la plataforma ferroviària d'FGC a l'alçada del pk 9+240 (MG-MA) de la línia 
Llobregat-Anoia (Sant Boi de Llobregat), en el període comprés entre el 6 de març de 2019 i fins la preexistència del creuament de 
la fillola col·lectora de Santa Coloma

CANAL DE LA DRETA DEL RIU LLOBREGAT 0,00 € 06/03/2019 4 ANY

1 CONVEN/2019/0000000043
Acord comercial per a la promoció de l'estació de muntanya de Vall de Núria, per al període comprès entre el 8 de març de 2019 i 
el 30 d'abril de 2020

HERMES COMUNICACIONS, SA 0,00 € 08/03/2019 11 MES

1 CONVEN/2019/0000000041
Acord de col·laboració per a la millora de les condicions de desplaçament dels assistents als partits que es celebren al RCDE 
Stadium, per al període comprès entre el 13 de març de 2019 i el 12 de març de 2034

REAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL 90.000,00 € 13/03/2019 25 ANY

1 CONVEN/2018/0000000220
Acord de col·laboració per impulsar accions de comunicació i publicitat conjuntes relacionades amb l'activitat ferròviaria i amb la 
gestió de les diferents activitats de muntanya que ofereix FGC, per al període comprès entre el 18 de març i el 31 de desembre de 
2020

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 0,00 € 18/03/2019 21 MES

1 CONVEN/2019/0000000044
Acord de col·laboració per a la organització del Saló Internacional de la logística SIL 2019, per al període comprés entre el 18 de 
març de 2019 i el 28 de juny de 2019

CONSORCI ZF INTERNACIONAL, SAU 10.000,00 € 18/03/2019 3 MES
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1 MODCO/2019/0000000001
Modificació de l'acord comercial per a la promoció de l'ús del Cremallera i els funiculars en la visita a Montserrat, per al període 
comprès entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2021

ABADIA DE MONTSERRAT;
CENTRAL DE RESERVES;

AGRICOLA REGIONAL, SA
0,00 € 01/04/2019 4 ANY

1 CONVEN/2019/0000000047
Acord de col·laboració per regular condicions cessió espais comuns de comunicaciò i promoció a la línia de tren Barcelona - Vallés i 
a l'interior de el LICEU, per al període comprès entre el 2 d'abril de 2019 i el 31 de desembre de 2019

GRAN TEATRE DEL LICEU 22.000,00 € 02/04/2019 8 MES

1 PROCO/2019/0000000022
Pròrroga de l'acord comercial per a venda delegada dels bitllets senzills del Cremallera de Montserrat i dels bitllets del Funicular de 
Sant Joan i el Funicular de la Santa Cova com a opcional durant el recorregut amb l'autocar fins a Montserrat

CATALUNYA BUS TURÍSTIC UTE 54.737,36 € 08/04/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000053
Acord de col·laboració per a l'organització i realització de la Cursa RAC1 a la població d'Igualada, en el període comprès entre el 7 
de maig de 2019 i el 20 de maig de 2019

RADIO CAT XXI, SL 0,00 € 07/05/2019 13 DIA

1 CONVEN/2019/0000000062
Acord de col·laboració per impulsar activitats de turisme i esport a la Vall de Núria, per al període comprés entre el 31 de maig de 
2019 i el 1 de novembre de 2020

UNIÓ INTERSECTORIAL EMPRESARIAL DEL 
RIPOLLÈS

0,00 € 31/05/2019 17 MES

1 CONVEN/2019/0000000065
Acord de col·laboració per la realització de l'esdeveniment "La Milla Vertical d'Areu", per al perìode comprès entre el 31 de maig 
de 2019 i el 10 de juliol de 2019

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D'ÀREU 0,00 € 31/05/2019 40 DIA

1 CONVEN/2019/0000000067
Acord de col·laboració per a l'organització de la cursa "L'OLLA DE NÚRIA" a l'estació de muntanya Vall de Núria; en el període 
comprés entre l'1 de juny de 2019 i el 30 de juny de 2019

UNIÓ EXCURSIONISTA DE VIC 9.715,60 € 01/06/2019 30 DIA

1 CONVEN/2019/0000000078
Acord de col·laboració amb l'objecte d'emmarcar i coordinar l'actuació de La Molina i de la UPC en mesures experimentals, 
intercanvis d'informació i realitzacions, en els camps de la investigació en electricitat atmosfèrica, per al període comprès entre l'1 
de juliol de 2019 i el 30 de juny de 2023

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 0,00 € 01/07/2019 4 ANY

1 CONVEN/2019/0000000082
Acord comercial amb Unió Escolania de Montserrat, amb l'objecte d'establir una tarifa especial per aquesta associació lligada 
estretament amb Montserrat, per tal de que utilitzin el cremallera per accedir al Santuari de Montserrat en les trobades, per al 
període comprès entre l'1 de juliol de 2019 i el 31 de desembre de 2021

UNIÓ ESCOLANIA DE MONTSERRAT;
ASSOCIACIÓ ANTICS ESCOLANS DE MONTSERRAT

0,00 € 01/07/2019 3 ANY

1 CONVEN/2019/0000000051
Conveni per a regular la prestació del servei substitutori de transport per carretera dels viatgers del Funicular de Vallvidrera, per al 
període comprès entre l'11 de juliol i l'1 de setembre de 2019

TRANSPORTS BARCELONA, SA 34.036,50 € 02/07/2019 2 MES

1 CONVEN/2019/0000000084
Acord comercial per a la promoció de l'esdeveniment VIII Pujada a Alp 500, per al període comprés entre el 6 de juliol de 2019 i el 
05 de juliol de 2020

CERDANYA RACING CLUB 500,00 € 06/07/2019 1 ANY

1 PROCO/2019/0000000025
Pròrroga de l'acord de col·laboració per a la realització de l’activitat Nit dels Estels a La Molina, en el període comprès entre el 6 de 
juliol de 2019 i el 5 de juliol de 2020

ASSOCIACIÓ UNIVERSITÀRIA DE CERDANYA 2.400,00 € 06/07/2019 1 ANY

1 PROCO/2019/0000000027
Pròrroga de l'acord de col·laboració per la promoció de l'esdeveniment "Moixeru Trail" a Bagà i l'estació d'esquí de La Molina, per 
al període comprès entre el 6 de juliol de 2019 i el 5 de juliol de 2020

CLUB AMICS DE L'ATLETISME BAGÀ 0,00 € 06/07/2019 1 ANY

1 PROCO/2019/0000000023
Pròrroga de l'acord comercial per a la contractació de suports publicitaris per a les estacions d'esquí de Port Ainé i d'Espot Esquí, 
per al període comprès entre el 14 de juliol de 2019 i el 13 de juliol de 2020

ESCOLA DE FUTBOL DE RIALP 5.000,00 € 11/07/2019 1 ANY

1 PROCO/2019/0000000032
Pròrroga del conveni per a la gestió dels serveis vinculats al nou vestíbul compartit i la distribució dels costos de les noves 
instalacions conjuntes en l'estació d'intercanci de Terrassa-Estació Nord, per al període comprès entre el 29 de juliol de 2018 i el 
28 de juliol de 2020

RENFE VIAJEROS, SA sense determinar 29/07/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000102 Acord de col·laboració amb Imperial College London per articular la participació d'FGC en el grup ISBERG (període 2019) IC CONSULTANS, LTD 36.603,06 € 01/08/2019 4 MES

1 CONVEN/2019/0000000083
Acord per a la regulació de les condicions d’execució del Projecte en relació a la possible afectació i manteniment de les 
instal·lacions dins els terrenys d’FGC a l’estació de mercaderies de Súria, per al període comprès entre el 6 de setembre de 2019 i 
fins a la finalització del Projecte Phoenix

IBERPOTASH, SA 0,00 € 06/09/2019
Fins finalització del 

projecte

1 CONVEN/2019/0000000090
Acord amb l'objecte de regular la col·laboració per a la realització de l'esdeveniment "Matxicots", en el període comprès entre el 
10 de setembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2019

AJUNTAMENT DE RIALP 3.397,00 € 10/09/2019 10 DIA

1 CONVEN/2019/0000000115
Acord per establir la col·laboració amb l'objectiu comú d'impulsar el portal i els continguts de la Infermera virtual, com a eina de 
suport en la promoció i l'educació per a la salut dels treballadors d'FGC, en el període comprès entre el 18 de setembre de 2019 i 
el 17 de setembre de 2020

COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE 
BARCELONA

0,00 € 18/09/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000104
Acord de col·laboració per a la celebració a les instal·lacions de l'estació d'esquí La Molina l'esdeveniment esportiu SALOMON 
ULTRA PIRINEU i NIT PIRINEU, en el període comprès entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de 2019

PANGEA ATTITUDE, SL 2.035,00 € 01/10/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000101
Conveni de col·laboració per l'assesorament i la cooperació en el Plà d'Infraestructures i desenvolupament de les estacions, per al 
període comprès entre el 18 d'octubre de 2019 i el 30 de juny de 2020

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA 
PROMOCIÓ DE L'ESQUÍ NÒRDIC

297.500,00 € 18/10/2019 9 MES

1 PROCO/2019/0000000039
Pròrroga de l'acord per a la comercialització del Bitllet combinat d'autobús que inclourà el forfet de dia a les estacions de 
muntanya d'Espot i Port Ainé, Vallter 2000, Vall de Núria i La Molina 

TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS, SA 0,00 € 31/10/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000071

Acord que té per objecte definir les actuacions per establir un títol de transport combinat que permeti viatjar en els trens d’FGC 
que realitzen els serveis entre Lleida Pirineus i la Pobla de Segur i en els trens de Renfe Viajeros i els productes turístics combinats 
que FGC comercialitzarà a la seva plataforma turística Turistren, per al període comprès entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 
d’ocubre de 2023

RENFE VIAJEROS, SA 9.146,00 € 01/11/2019 4 ANY

1 CONVEN/2019/0000000114
Acord per establir les condicions de col·laboració per la temporada d'esquí 2019/2020, en el període comprès entre l'1 de 
novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2020

INSTITUT LA POBLA DE SEGUR 15.808,18 € 01/11/2019 1 ANY
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1 CONVEN/2019/0000000117
Acord comercial per regular les condicions de col·laboració per a la promoció del territori i a l'esport d'esquí a l'estació d'esquí de 
La Molina, per al període comprès entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2020

RPM RACING, SL 0,00 € 01/11/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000125
Acord marc de col·laboració per al foment de l'esport i de l'afició pels esports de muntanya durant la temporada d’hivern 2019-
2020, per al període comprès entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2020

FEDERACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DE 
CATALUNYA

0,00 € 01/11/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000145

Acord comercial per establir les condicions del producte Skriten Nuria i TreNatura Núria, consistent en el viatge en tren de 
Rodalies des de qualsevol estació del Nucli de Rodalies de Barcelona fins l'estació de Ribes de Freser i tornada a l'estació d'origen i 
el ferrocaril Cremallera fins Vall de Núria i la tornada, en el període comprès entre l' 1 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 
2020

RENFE VIAJEROS, SA 134.509,55 € 01/11/2019 1 ANY

1 PROCO/2019/0000000035
Pròrroga de l'acord comercial per gaudir d'avantatges i prestacions en referència a les activitats relacionades amb els esports 
d'hivern, per al període comprès entre l'1 denovembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2020

ESTACIÓ D’ALTA MUNTANYA TAVASCAN PLETA 
DEL PRAT

0,00 € 01/11/2019 1 ANY

1 PROCO/2019/0000000037
Acord comercial per a la promoció de les estacions d'esquí d'Espot i de Port Ainé, La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000, i la difusió 
preferent dels productes i seveis que comercialitza el grup FGC , per al període comprès entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 
d'octubre de 2020

CONSUMIDORS I USUARIS DELS ENGINYERS, SCC 
LTDA

0,00 € 01/11/2019 1 ANY

1 PROCO/2019/0000000041
Pròrroga de l'acord per la posada a disposició d'un nombre d'espais publicitaris i altres actuacions, singulars o comuns a les 
estacions de la Molina,Vall de Núria,Espot, Port Ainé i Vallter 2000 i cessió de vehicles, per al període comprès entre l'1 de 
novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2021

LINE SPORTS AND ENTERTAINMENT, SL 0,00 € 01/11/2019 2 ANY

1 PROCO/2019/0000000043
Pròrroga de l'acord comercial per al foment de l'esport i de l'afició pels esports d'hivern a partir de l'activació de mutus avantatges 
i prestacions de serveis, en el període comprès entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2020

REAL FEDERACIÓ ESPAÑOLA DEPORTES DE 
INVIERNO

0,00 € 01/11/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000108
Acord comercial per regular els termes i condicions relatius a la cessió d'espais a l'estació d'esquí La Molina per activitats 
promocionals i publicitàries de la marca CACAOLAT, per al període comprès entre el 15 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 
2020

GRUPO CACAOLAT, SL 22.400,00 € 15/11/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000129
Acord de col·laboració per realitzar actuacions i promoció de l'esport i oci a l'estació de La Molina adquirint forfets per realitzar 
sorteig dins les seves emissores i posada a disposició d'espais publicitaris per promocionar les marques RAC 105 I RAC1, per al 
període comprès entre 15 de novembre de 2019 i el el 31 d'octubre de 2020

RADIOCAT XXI, SL 0,00 € 15/11/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000133
Acord comercial per a la promoció de les estació d'esquí i muntanya del grup FGC, als socis subscriptors i afilialts al Club La 
Vanguardia, per al període comprès entre el 15 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2020

BARCELONA SUSCRIPCIONES PRESS MEDIA, SLU 0,00 € 15/11/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000139
Acord de col·laboració per al foment de l'esport i de l'afició pels esports d'hivern a partir de mutus avantatges i prestacions en els 
serveis, per al període comprès entre el 15 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2020

FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS D'HIVERN 0,00 € 15/11/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000151
Acord comercial per a establir els termes als clientes de La Caixa l'accés a ofertes promocionals i descomptes en l'adquisició de 
productes i/o contractació de serveis proporcionats per FGC, per al període comprès entre el 15 de novembre de 2019 i el 31 
d'octubre de 2020

CAIXABANK, SA 0,00 € 15/11/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000116
Conveni de col·laboració per tal que l' Institut doni suport a l'actuació en materia de salut de FGC d'acord amb el Pla d'Empresa 
Saludable 2018-2021, en el període comprés entre 21 de novembre de 2019 i el 31 de desembre de 2020

INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA 0,00 € 21/11/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000144
Acord comercial per establir les condicions del producte Skriten La Molina, consistent en el viatge amb tren de Rodalies des de 
qualsevol estació del Nucli de Rodalies de Barcelona fins l'estació de la Molina i tornada a l'estació d'origen i el forfait de dia, per al 
període comprès entre el 30 de novembre de 2019 i el 13 d'abril de 2020

RENFE VIAJEROS, SA 151.544,00 € 30/11/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000107
Acord per la posada a disposició d'un nombre d'espais publicitaris i altres actuacions,singulars o comuns a les estacions del grup 
FGC per tal que es realitzin accions de publicitat de la marca Assistència Sanitaria, per al període comprès entre 1 de desembre de 
2019 i el 30 d'abril de 2020

SOPORTES URBANOS, SL 15.462,00 € 01/12/2019 4 MES

1 CONVEN/2019/0000000110
Acord comercial per a la posada a disposició d'FGC i Vallter un nombre d'espais publicitaris , singulars o comuns a les estacions del 
grup FGC, per al període comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020

AUTOPODIUM, SA 0,00 € 01/12/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000146
Acord de col·laboració per a la cessió d'un espai per part d'FGC a VOLA per tal de que pugui desenvolupar un sistema de 
distribució d'accés a internet, per al període comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2024

EXCOM CLOUD, SL 0,00 € 01/12/2019 5 ANY

1 CONVEN/2019/0000000148
Acord de col·laboració en la promoció de les estacions d'esquí i muntanya al clients, membres o subscriptors del Club Esquí 
Fontalba mitjançant els mitjans de comunicació que disposi més oportuns, per al període comprès entre l' 1 de desembre de 2019 
i el 30 d'abril de 2020

CLUB ESQUÍ FONTALBA 0,00 € 01/12/2019 4 MES

1 CONVEN/2019/0000000152
Acord de col·laboració per impulsar accions de difusió de l'esport, la natura i del territori on exerceix la seva activitat FGC, per al 
període comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2020

COL·LEGI D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I 
PORTS DE CATALUNYA

0,00 € 01/12/2019 11 MES

1 PROCO/2020/0000000013
Pròrroga de l'acord comercial per a la promoció de les estacions d'esquí d'Espot i de Port Ainé, La Molina, Vall de Núria i Vallter 
2000, i la difusió preferent dels productes i serveis que comercialitza  el grup FGC al col·lectiu d'associas de la FHCG, per al període 
comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020

FEDERACIÓ D'HOSTALERIA COMARQUES DE 
GIRONA

0,00 € 01/12/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000119
Acord de col·laboració basat en la promoció i impuls de l’esport de muntanya de la comarca, per oferir productes corresponents a 
la pràctica de l'esquí a preus bonificats, per al període comprès entre el 15 d’octubre de 2019 i fins el 14 d’octubre de 2020

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA 0,00 € 04/12/2019 1 ANY

1 CONVEN/2020/0000000032
Conveni de cooperació per a la gestió de l'activitat de l'estació d'esquí de Boi Taüll, per al període comprés entre el 4 de desembre 
de 2019 fins la finalitzacio de la temporada d'hivern 2019-2020

ACTIUS DE MUNTANYA, SA 0,00 € 04/12/2019 1 ANY

3 de 4



LLISTAT D'ACORDS COMERCIALS, ACORDS DE COL·LABORACIÓ I ALTRES - ANY DE FORMALITZACIÓ: 2019
Període: 01/01/2019 a 31/12/2019

TOTAL Codi expedient Objecte del contracte NOM DE L'ADJUDICATARI
Import 

del contracte
Data signatura Termini d'execució

Unitat de 
termini

1 PROCO/2019/0000000034
Pròrroga de l'acord comercial per a la comercialització del Bitllet combinat d'autobús que inclourà el forfet de dia a les estacions 
de muntanya del grup Fgc d'espot i Port Ainé, per al període comprés entre el 6 de desembre de 2019 i el 5 d'abril de 2020

SAU ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES 0,00 € 06/12/2019 5 MES

1 CONVEN/2019/0000000124
Acord per a posar a disposició dels veins de l'Ajuntament de Queralbs productes per a la promoció de l'esquí a preus bonificats, en 
el període comprès entre el 15 de novembre de 2019 i el 3 de novembre de 2020

AJUNTAMENT DE QUERALBS 0,00 € 10/12/2019 1 ANY

1 CONVEN/2019/0000000154
Acord per al rodatge d'un espot publicitari a la tercera planta de l'aparcament de l'estació del Cremallera de Monistrol-Vila, en el 
període comprés entre el 17 de desembre de 2019 i el 20 de desembre de 2019

ONLOCATION LOCATION SPAIN, SL 2.400,00 € 17/12/2019 3 DIA

1 CONVEN/2019/0000000081
Acord comercial per regular les condicions de cessió d'espais comuns de comunicació al Museu del Joguet per tal de donar 
visibilitat i impuls a les activitats d'esport, turisme i oci gestionades per FGC, per al perìode comprès entre el 31 de juliol de 2019 i 
el 30 de juliol de 2020

FUNDACIÓ MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA 7.000,00 € 31/12/2019 1 ANY

74 TOTAL EXPEDIENTS
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