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1 CONVEN/2020/0000000011
Acord comercial per establir les condicions de col·laboració de les parts per la comercialització i difusió dels bitllets combinats TOT 
MONTSERRAT i TRANS MONTSERRAT en el merc de la promoció i impuls de les activitats d'oci i turisme al territori per al període 
comprés entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020

CENTRAL DE RESERVES DE MONTSERRAT;
FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT

31.469,45 € 01/01/2020 1 ANY

1 CONVEN/2020/0000000005

Conveni de col·laboració per regular les condicions de cessió d'espais comuns de comunicació i promoció a les línies d'FGC i a 
l'interior de la BOQUERIA, sempre en funció de disponibilitat i de mutu acord entre ambdues parts, en el marc de la promoció 
comercial i cultural al territori, incoporant l'accés dels ciutadans a aquests esdeveniments a través d'un mitjà de transport públic 
sostenible, com es el ferrocaril per al període comprès entre el 13 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT DE LA 
BOQUERIA

0,00 € 13/01/2020 1 ANY

1 CONVEN/2020/0000000036
Conveni d'Adhesió a l'Associació Clúster Digital de Catalunya amb la consideració d'entitat adherida a l'Agrupació Empresarial 
Innovadora i la regulació del marc de col·laboració a preservar per ambdues parts, per al període del 21 de gener de 2020 i sense 
una data de finalització al tractar-se d'una membresia

ASSOCIACIO CLUSTER DIGITAL DE CATALUNYA 2.000,00 € 21/01/2020 INDEFINIT

1 CONVEN/2019/0000000113
Acord de col·laboració per a la celebració de la 100a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, en el període comprès entre el 24 de 
gener de 2020 i el 31 de març de 2020

VOLTA CICLISTA CATALUNYA;
AJUNTAMENT DE RIALP

30.000,00 € 24/01/2020 2 MES

1 CONVEN/2020/0000000017
Acord comercial per a establir les condicions per a l'impuls i la promoció conjunta d'activitats de muntanya al territori català per al 
període comprès entre el 20 de febrer de 2020 i el 30 d'abril de 2020

COOPERATIVA SÀPIENS, SCCL 2.272,73 € 20/02/2020 40 DIA

1 CONVEN/2020/0000000014
Acord comercial per regular les condicions per les quals FGC col·laborarà com a participant en l'esdeveniment SUMMIT 
BARCELONA organitzat per QUALITY SHOPPING&TRAVELLERS a la ciutat de barcelona la darrera setmana d'abril o la primera de 
maig de 2020 amb vigència per al peíode comprès entre el 13 de març i el 30 de juny de 2020

QUALITY SHOPPING AND TRAVELLERS, SLU 9.000,00 € 13/03/2020 109 DIA

1 PROCO/2020/0000000007
Quarta pròrroga de l'acord comercial per a la venda per compte d’FGC, dels bitllets senzills del Cremallera de Montserrat i els 
bitllets del Funicular de Sant Joan i Funicular de la Santa Cova, per al període comprès entre el 30 d'abril de 2020 i el 29 d'abril de 
2021

CATALUNYA BUS TURÍSTIC UTE 0,00 € 29/04/2020 1 ANY

1 PROCO/2020/0000000023
Tercera pròrroga de conveni de col·laboració per a la posada a disposició d'FGC de la Taquilla de venda de forfets de Rialp, en el 
període comprès entre l'1 de maig de 2020 i el 30 d'abril de 2021

AJUNTAMENT DE RIALP 0,00 € 01/05/2020 1 ANY

1 MODCO/2020/0000000011
Modificació de les tarifes per a grups i agències de l'acord comercial relatiu a la promoció de l’ús del cremallera i els funiculars en 
la visita a Montserrat amb vigència fins el 31 desembre de 2021

L’AGRICOLA REGIONAL, SA;
CENTRAL DE RESERVES DE MONTSERRAT, SAU;
MONESTIR DE SANTA MARIA DE MONTSERRAT

0,00 € 13/05/2020 2 ANY

1 CONVEN/2020/0000000037
Acord de col·laboració per regular les condicions de cessió d’espais comuns de comunicació i promoció a la línia de tren Barcelona- 
Vallès i a l’interior del LICEU, en el marc de la promoció de la cultura i l’oci al territori, per al període comprès entre el 26 de maig 
de 2020 i el 31 de juliol de 2021

FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 22.000,00 € 26/05/2020 431 DIA

1 CONVEN/2020/0000000066
Acord de col·laboració pel desenvolupament econòmic de la ciutat de Barcelona, en el periode comprès entre el 3 de juny de 2020 
i el 2 de juny de 2022

ASSOCIACIÓ BARCELONA GLOBAL 30.000,00 € 03/06/2020 2 ANY

1 CONVEN/2020/0000000045
Acord de col·laboració per l’impuls de les “Jornades professionals enogastronòmiques i de la cuina dels Pirineus”, que se 
celebraran durant el mes de maig en format digital i durant el mes d’octubre de forma presencial, amb l’ objectiu de promoure els 
productes alimentaris i gastronomia pirinenca, en el periode comprès entre el 9 de maig de 2020 fins al 30 d’abril de 2021

GASTROEVENTS, SC 14.900,00 € 19/06/2020 356 DIA

1 PROCO/2020/0000000010
Pròrroga de la contractació de suports per a les estacions d'esquí d'Espot i Port Ainé i d'Espot Esquí, en els espais cedits per 
l'entitat en les seves instal·lacions, situades al peu de la carretera que vertebra longitudinalment la comarca del Pallars Sobirà, per 
al període comprès entre el 14 de juliol de 2020 i el 13 de juliol del 2021

CLUB DE FUTBOL RIALP 5.000,00 € 13/07/2020 1 ANY

1 CONVEN/2020/0000000060
Acord de col·laboració a través del programa de l’Exploratori per a la realització d’activitats formatives i informatives de caire 
tècnic, afavorint que les accions arribin al major nombre possible de professorat de Secundària, estudiants universitaris i a la 
societat en general, en el període comprès entre el 15 de juliol de 2020 i el 14 de juliol de 2024

UNIVERSTAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 0,00 € 15/07/2020 4 ANY

1 CONVEN/2020/0000000053
Conveni per a la gestió dels serveis vinculats al nou vestíbul compartit i la distribució dels costos de les noves instal·lacions 
conjuntes en l'estació d'intercanvi de Terrassa - Estació Nord, en el període comprès des del 29 de juliol de 2020 fins el 28 de juliol 
de 2024

RENFE VIAJEROS, SA 0,00 € 29/07/2020 4 ANY

1 CONVEN/2020/0000000068
Conveni de col·laboració per a la prestació del servei substitutori per carretera del transport de viatgers del Funicular de 
Vallvidrera en l’aturada programada del servei del funicular, en el període comprès entre el 10 d'agost de 2020 i el 28 d'agost de 
2020

TRANSPORTS BARCELONA, SA 135.773,66 € 06/08/2020 19 DIA

1 CONVEN/2019/0000000126
Acord de col·laboració per definir un marc general de col·laboració que permiti desenvolupar, els acords dirigits fonamentalment a 
millorar la mobilitat , accessibilitat i benestar de les persones amb discapacitat, així com altres aspectes que pugui resultar de la 
cooperació mútua de les entitats per al període comprés entre 1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020

ONCE 0,00 € 03/09/2020 1 ANY

1 PROCO/2020/0000000041
Addenda al Conveni de col·laboració per a la compensació econòmica per la utilització dels títols socials de FGC a TRAM, per a 
l'any 2020

TRAMVIA METROPOLITÀ, SA;
TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS, SA

Variable 09/10/2020 1 ANY

1 CONVEN/2020/0000000012
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 per a la temporada 2020-2021

TURISME DE BARCELONA Variable 13/10/2020 1 ANY
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1 CONVEN/2021/0000000008
Conveni per establir la relació entre FGC i AMSA, SA com empresa del Grup FGC, a l’efecte d’homogeneïtzar la gestió amb la resta 
d’estacions d’esquí i 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, en el període comprès entre el 16 d'octubre de 2020 i el 30 de novembre de 2024

ACTIUS DE MUNTANYA, SA Variable 16/10/2020 1507 DIA

1 CONVEN/2020/0000000020
Acord de col·laboració per regular les condicions de cessió d’espais comuns de comunicació i promoció a la línia de tren Barcelona 
– Vallès a l’interior dels trens i els espais i sales de l’interior de l’Ateneu, en el marc de la promoció de la cultura i oci al territori, en 
el periode comprès entre el 28 d'octubre de 2020 i el 31 de desembre de 2021

ATENEU BARCELONÈS 2.700,00 € 28/10/2020 429 DIA

1 CONVEN/2020/000000077
Acord marc de col·laboració per l’obtenció d’uns objectius comuns i d’interès general, en el foment de l’esport i de l’afició pels 
esports de muntanya, en el periode comprés entre l'1 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021

FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE 
CATALUNYA

0,00 € 28/10/2020 1 ANY

1 PROCO/2020/0000000054
Cinquena pròrroga de l'Acord comercial per a la prestació del servei de ski bus transport discrecional en autobús entre Girona i 
Vallter 2000 , els caps de setmana i dies festius dels mesos de gener, febrer, març i abril de la temporada d’hivern 2020-2021, en el 
període comprès entre l'1 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021

TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA 0,00 € 29/10/2020 1 ANY

1 PROCO/2020/0000000051

Tercera pròrroga de l’acord comercial per a la regulació de les condicions d’ús i l’establiment de les corresponents pautes i 
mesures compensatòries, en relació a la utilització de determinats forfets en les instal·lacions de l’estació de Tavascan i forfets de 
temporada de Tavascan en les instal·lacions d’Espot i Port Ainé, en el període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 
d'octubre de 2021

CENTRE ACTIVITATS LÚDIQUES PIRINENQUES, SL Variable 30/10/2020 1 ANY

1 CONVEN/2021/00000000115
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través dels canals de venda de l'empresa, en el període comprès entre 
l'1 de desembre de 2020 i el 2 de novembre de 2021

APARTRAINERA, SL Variable 01/11/2020 336 DIA

1 CONVEN/2021/00000000118
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través dels canals de venda de l'empresa, en el període comprès entre 
l'1 de desembre de 2020 i el 2 de novembre de 2021

CASA DE COLÒNIES L'ORRÍ DEL PALLARS Variable 01/11/2020 336 DIA

1 PROCO/2020/0000000053
Cinquena pròrroga de l'acord comercial relatiu 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, en el període comprès entre l'1 de novembre de 2020 i el 31 
d'octubre de 2021

SAU ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES 0,00 € 01/11/2020 1 ANY

1 PROCO/2020/0000000057
Segona 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 2020 i el 31 d'octubre de 2021

REAL FEDERACIÓ ESPAÑOLA DEPORTES DE 
INVIERNO

0,00 € 01/11/2020 1 ANY

1 CONVEN/2020/0000000081
Acord de col·laboració per a l’impuls i el foment de l’esport de muntanya, en el periode comprès entre 10 de novembre de 2020 i 
el 1 de novembre de 2021

AJUNTAMENT DE QUERALBS 0,00 € 10/11/2020 356 DIA

1 MODCO/2020/0000000021
Addenda de l'acord de col·laboració per a la participació d’FGC en l’estudi d’investigació ”COVID-19 Antigen RDT Evaluation” per a 
la realització de proves PCR per diagnòstic de infecció per SARS COV 2 com a continuació de l’estudi de cribratge que es va fer el 
juny 2020, en el període comprès entre el 12 de novembre de 2020 i el 31 de desembre de 2020

FUNDACIÓN FLS DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LAS 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA PROMOCIÓN 

DE LA
SALUD Y LA CIENCIA

20.514,08 € 12/11/2020 49 DIA

1 CONVEN/2020/0000000103
Acord comercial per regular les condicions per a la cessió de l’ús d’un espai situat a l’estació superior del funicular de Sant Joan, 
incloent l’accés al lloc mitjançant la contractació del servei del funicular, per al rodatge d’un espot publicitari el dia 13 de 
novembre de 2020, amb una vigència fins el 31 de desembre de 2020

LA JOYA PRODUCCIONES, SL 6.477,67 € 13/11/2020 48 DIA

1 MODCO/2020/0000000023
Addenda de l'acord de col·laboració per modificar les condicions per la celebració de la 100a edició de la Volta Ciclista a Catalunya 
a causa de la COVID-19 i ampliar el termini de la vigència fins el 31 d'octubre de 2021 

VOLTA CICLISTA CATALUNYA;
AJUNTAMENT DE RIALP

0,00 € 16/11/2020 349 DIA

1 CONVEN/2020/0000000108
Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte RECICLOS per promoure, complementar i incentivar la correcta 
gestió dels residus d'envasos domèstics generats en el àmbit fora de la llar, en sector transport i a través de màquines Intel·ligents, 
en el període comprès entre el 19 de novembre de 2020 i el 18 de novembre de 2022

ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA 0,00 € 19/11/2020 2 ANY

1 CONVEN/2020/0000000076
Acord comercial per regular les condicions de col·laboració destinades a la promoció del territori i a l’esport d’esquí durant la 
temporada d'hivern 2020-2021, a través de diferents mitjans de comunicació de la revista "Solo Nieve", en el període comprès 
entre el 23 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021

RPM RACING, SL 1.272,73 € 23/11/2020 342 DIA

1 CONVEN/2020/0000000091
Acord de col·laboració per facilitar als estudiants de l’INS l’accés a la realització d’activitats esportives de neu, mitjançant 
condicions especials per a l’adquisició dels forfets durant la temporada d’esquí 2020/2021, per al periode comprés entre el 24 de 
novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021

INSTITUT CENTRE D'ESPORTS DE MUNTANYA DEL 
PALLARS

Variable 24/11/2020 341 DIA

1 CONVEN/2021/0000000010
Contracte de participació per aprofitar oportunitats i beneficis com empresa associada a l'ecosistema d'innovació EIT Urban 
Mobility, en el període comprès entre el 24 de novembre de 2020 i el 23 de novembre de 2022

EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND 
TECHNOLOGY

0,00 € 24/11/2020 2 ANY

1 CONVEN/2020/0000000092
Acord de col·laboració per a l’impuls i el foment de l’esport de muntanya entre els veïns de Bagà, d'acord al desenvolupament de 
l'annex IV del plec de clàusules administratives particulars del contracte de concessió demanial de la forest Cup 4 de Barcelona 
anomenat "Bosc i Muntanya Comuna", en el periode comprès entre 26 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2022

AJUNTAMENT DE BAGÀ 0,00 € 26/11/2020 704 DIA

1 CONVEN/2021/0000000049
Acord per regular la comercialització d'activitats a les instal·lacions d’Espot, Port Ainé, La Molina, Vall de Núria, Cremallera i 
Funiculars de Montserrat, Tren del Ciment, Tren dels Llacs, Centre d’observació de l’Univers i les estacions de Vallter 2000 i Boí 
Taüll, en el període comprès entre el 30 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021

ASSUA VIATGES, SL Variable 30/11/2020 335 DIA

1 CONVEN/2020/0000000104
Acord Comercial compensat per a la posada a disposició d’espais publicitaris a l’estació de Vallter 2000, en el període comprès 
entre l’1 de desembre de 2020 i el 30 de novembre de 2021

AUTOPODIUM, SA 10.000,00 € 01/12/2020 1 ANY
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1 CONVEN/2021/0000000074
Acord per regular la comercialització d'activitats a les instal·lacions d’Espot, Port Ainé, La Molina, Vall de Núria, Cremallera i 
Funiculars de Montserrat, Tren del Ciment, Tren dels Llacs, Centre d’observació de l’Univers i les estacions de Vallter 2000 i Boí 
Taüll, en el període comprès entre l'1 de desembre de 2020 1 i el 31 d'octubre de 2021

VIATGES TUIUIU, SL Variable 01/12/2020 334 DIA

1 PROCO/2020/0000000027
Segona pròrroga de l’acord comercial de posada a disposició d’espais publicitaris i realització d’altres  actuacions relacionades amb 
la publicitat en las estaciones de La Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé y Vallter 2000, en el període comprès entre l’1 de 
desembre de 2020 i el 30 de novembre de 2022

STRIKE MEDIA, SL 15.785,00 € 01/12/2020 2 ANY

1 PROCO/2020/0000000055
Pòrroga de l'Acord comercial per regular els termes i condicionsrelatius a la cessió d'espais per part d'FGC a l'estació d'esquí La 
Molina per tal que Cacaolat realitzi activitats promocionals i publicitàries de la seva marca, en el període comprès entre l'1 de 
novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021

GRUPO CACAOLAT, SL 17.750,00 € 04/12/2020 1 ANY

1 CONVEN/2021/0000000048
Acord per regular la comercialització d'activitats a les instal·lacions d’Espot, Port Ainé, La Molina, Vall de Núria, Cremallera i 
Funiculars de Montserrat, Tren del Ciment, Tren dels Llacs, Centre d’observació de l’Univers i les estacions de Vallter 2000 i Boí 
Taüll, en el període comprès entre el 10 de desembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021

ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, SLU Variable 10/12/2020 325 DIA

1 CONVEN/2021/0000000069
Acord per regular la comercialització d'activitats a les instal·lacions d’Espot, Port Ainé, La Molina, Vall de Núria, Cremallera i 
Funiculars de Montserrat, Tren del Ciment, Tren dels Llacs, Centre d’observació de l’Univers i les estacions de Vallter 2000 i Boí 
Taüll, en el període comprès entre el 10 de desembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021

TIXALIA WORLDWIDE, SL  Variable 10/12/2020 325 DIA

1 CONVEN/2020/0000000001
Acord de col·laboració per a l’impuls d’activitats de foment de la pràctica esportiva a través del Super3, per al període comprès 
entre el 2 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS 
AUDIOVISUALS

0,00 € 11/12/2020 1 ANY

1 CONVEN/2020/0000000047 Servei substitutori aeri d'Esparraguera (periode 2020) TRANSPORTS GENERALS D'OLESA 235.116,72 € 11/12/2020
FINS LIQUIDACIÓ 
DE LA DESPESA

1 CONVEN/2020/0000000128
Acord de cessió gratuïta per adjudicació directa d’una locomotora amb la designació 706 propietat d'FGC, així com els elements 
(carrils i travesses) per a constituir 12 metres de via i un diorama representant un manatí, per tal que en disposi com a objecte 
expositiu públicament, durant un període de cessió indefinit

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 0,00 € 16/12/2020
FINS CULMINACIÓ 

DEL PROJECTE

1 CONVEN/2021/0000000081
Acord per regular la comercialització d'activitats a les instal·lacions d’Espot, Port Ainé, La Molina, Vall de Núria, Cremallera i 
Funiculars de Montserrat, Tren del Ciment, Tren dels Llacs, Centre d’observació de l’Univers i les estacions de Vallter 2000 i Boí 
Taüll, en el període comprès entre el 16 de desembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021

FEELING PYRENÉES, SR Variable 16/12/2020 319 DIA

1 CONVEN/2020/0000000078
Acord de col·laboració pel foment de l’esport i de l’afició pels esports d’hivern, en el període comprès entre el 17 de desembre i el 
31 d'octubre de 2021

FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS D'HIVERN 0,00 € 17/12/2020 318 DIA

1 CONVEN/2020/0000000003

Acord de col·laboració entre el cos de bombers, Abadia de Montserrat i Patronat de la muntanya de Montserrat i Obra Social Sant 
Joan de Déu per regular les condicions en les que es desenvoluparà l'activitat "Cursa Vertical" que es celebrarà a Montserrat al 
mes de març, per a obtenir finançament per al màxim de número de projectes per a la infància en risc. La vigència de l'acord és de 
21 de desembre de 2020 al 31 de desembre de 2021

DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA;

OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU;
ABADIA DE MONTSERRAT

0,00 € 21/12/2020 375 DIA

1 PROCO/2020/0000000056
Addenda al Conveni de col·laboració per a la compensació econòmica per la utilització dels títols socials d’FGC a TRAM, per al 
període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021

TRAMVIA METROPOLITÀ, SA
TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS, SA

230.000,00 € 21/12/2020 1 ANY

1 CONVEN/2020/0000000039
Acord de col·laboració per regular les condicions de cessió d’espais comuns de comunicació i promoció a la línia de tren Barcelona- 
Vallès i a l’interior del MACBA, en el marc de la promoció de la cultura i l’oci al territori, per al període comprès entre el 22 de 
desembre de 2020 i el 31 de desembre de 2021

CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE 
BARCELONA

7.000,00 € 22/12/2020 374 DIA

52 TOTAL EXPEDIENTS
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