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1 CONVEN/2021/0000000033
Acord de col·laboració per a la comercialització i difusió dels bitllets combinats TOT MONTSERRAT i TRANS MONTSERRAT, en el 

període comprés entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021

FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA;

CENTRAL DE RESERVES MONTSERRAT SAU
29.223,82 € 01/01/2021 1 ANY

1 CONVEN/2020/0000000127

Acord de col·laboració per tal de potenciar l’ús del transport públic col·lectiu com a via de mobilitat alternativa al cotxe privat, 

facilitant i oferint als visitants i empleats de MT la possibilitat d’estacionament del seu vehicle a l’aparcament de l’estació de 

Terrassa Nacions Unides, en el període comprès des de el 12 de gener de 2021 fins el 11 de gener de 2025

MUTUA DE TERRASSA 0,00 € 12/01/2021 4 ANY

1 CONVEN/2021/0000000062

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 14 de gener de 2021 i el 31 d'octubre de 2021.

PLAY AND TRAIN Variable 14/01/2021 291 DIA

1 CONVEN/2021/0000000109
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través dels canals de venda del Solineu Hotel, en el període comprès 

entre el 29 de gener de 2021 i l'1 de novembre de 2021
SOLINEU HOTELS, SL  Variable 29/01/2021 276 DIA

1 CONVEN/2021/0000000047

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 febrer de 2021 i el 31 d'octubre de 2021.

VIAJES APOLO SL Variable 01/02/2021 273 DIA

1 CONVEN/2021/0000000076

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 3 de febrer de 2021 i el 31 d'octubre de 2021.

ORIOL SAÑAS ALIER

(WIDERFUL)
Variable 03/02/2021 271 DIA

1 CONVEN/2021/0000000064

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 4 de febrer de 2021 i el 31 d'octubre de 2021

REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA  Variable 04/02/2021 269 DIA

1 CONVEN/2021/0000000071

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 4 de febrer de 2021 i el 31 d'octubre de 2021.

TRAVENTIA - YOUBID SL Variable 04/02/2021 270 DIA

1 CONVEN/2021/0000000058
Acord per regular la comercialització de productes del MNACTEC a través dels canals de venda d'FGC, en el període comprès entre 

el 5 de febrer de 2021 i el 30 de novembre de 2021

MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA 

DE CATALUNYA
 Variable 05/02/2021 298 DIA

1 CONVEN/2021/0000000014

Acord comercial per a la realització de proves del programa de Liberty per controlar i supervisar les instal·lacions de producció de 

neu i a les instal·lacions de l'estació d'esquó i muntanya de Portainé, en el període comprès entre el 8 de febrer de 2021 i el 31 de 

març de 2021

TECHNAALPIN FRANCE, SAS 0,00 € 08/02/2021 51 DIA

1 CONVEN/2021/0000000002
Acord de col·laboració pel foment de l’esport i de la afició pels esports d’hivern per a persones amb discapacitat intel·lectual, en el 

període comprès entre el 22 de febrer de 2021 i el 31 d'octubre de 2026

FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A 

PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
0,00 € 22/02/2021 2077 DIA

1 CONVEN/2021/000000052

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 24 de febrer de 2021 i el 31 d'octubre de 2021.

ECOPARKESTIULA, SL Variable 24/02/2021 250 DIA

1 CONVEN/2021/0000000046

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 3 de març de 2021 i el 31 d'octubre de 2021

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT  Variable 03/03/2021 242 DIA

1 CONVEN/2021/0000000038
Contracte de cessió d'ús de vehicles històrics entre l’AAFCB i FGC, en el període comprès entre el 5 de març de 2021 i el 4 de  març 

de 2046.
ASSOCIACIO D'AMICS DEL FERROCARRIL 0,00 € 05/03/2021 25 ANY

1 CONVEN/2021/0000000079

Acord per regular les condicions aplicables a la venda de productes relacionats amb les activitats dins l'àmbit de l'estació del Tren 

del Ciment, a través de les canals de venda d'FGC, en el període comprès entre el 12 de març de 2021 i el 30 de movembre de 

2021

PROMOCIÓ ECONÓMICA LILLET, SL  Variable 12/03/2021 263 DIA

1 CONVEN/2021/00000000100
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través dels canals de venda de l'Hotel Farré d'Avall, en el període 

comprès entre el 21 de març de 2021 i l'1 de novembre de 2021
MARIA PILAR PEREZ FERRAS  Variable 21/03/2021 225 DIA

1 CONVEN/2020/0000000096 Acord de comercialització del bitllet combinat Skitren a La Molina
RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 

SA
Variable 25/03/2021 1 ANY

1 CONVEN/2020/0000000097 Acord de comercialització del bitllet combinat Skitren a Vall de Núria
RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 

SA
Variable 25/03/2021 1 ANY

1 CONVEN/2021/0000000080

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 25 de març de 2021 i el 31 d'octubre de 2021

TRANS CERDANYA, SL  Variable 25/03/2021 220 DIA

1 CONVEN/2021/0000000101
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través dels canals de venda dels Apartaments Arenys Boí Taüll, en el 

període comprès entre l'1 de desembre de 2020 i l'1 de novembre de 2021.
ELS ARENYS DE BOÍ, SL Variable 26/03/2021 336 DIA

1 CONVEN/2021/0000000104
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través dels canals de venda de l'Hotel Caçadors de Ribes, en el període 

comprès entre el 27 de març de 2021 i l'1 de novembre de 2021
HOTEL CAÇADORS DE RIBES, SL  Variable 27/03/2021 219 DIA

1 CONVEN/2021/0000000105
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través dels canals de venda de l'Hotel Sant Antoni, en el període 

comprès entre el 27 de març de 2021 i l'1 de novembre de 2021
PROMOCIONS VILLARROYA ROSELL, SL  Variable 27/03/2021 219 DIA

1 CONVEN/2021/0000000106
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través dels canals de venda de l'Hotel Prats, en el període comprès 

entre el 27 de març de 2021 i l'1 de novembre de 2021
HOTEL PRATS, SL  Variable 27/03/2021 219 DIA
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1 CONVEN/2021/0000000107
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través dels canals de venda de l'Hotel Resguard dels Vents, en el 

període comprès entre el 27 de març de 2021 i l'1 de novembre de 2021
RESGUARD DELS VENTS, SL  Variable 27/03/2021 219 DIA

1 CONVEN/2021/0000000108
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través de l'establiment del Catalunya Park Hotel, en el període comprès 

entre el 27 de març de 2021 i l'1 de novembre de 2021
CATALUNYA PARK HOTEL, SL  Variable 27/03/2021 219 DIA

1 CONVEN/2021/0000000045

Acord per regular les condicions de cessió d’espais comuns de comunicació i promoció a la línia de tren Barcelona – Vallès i 

Llobregat – Anoia, a l’interior dels trens i a les revistes de RACC, en el període comprès entre el 12 d'abril de 2021 i el 31 de 

desembre de 2021

REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA 22.800,00 € 12/04/2021 263 DIA

1 CONVEN/2021/0000000065

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 13 de febrer de 2021 i el 31 d'octubre de 2021.

SILVIA GIL MARCO Variable 21/04/2021 261 DIA

1 CONVEN/2021/0000000075

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 21 d'abril de 2021 i el 31 d'octubre de 2021.

VIATGES PLUS, SA Variable 21/04/2021 194 DIA

1 CONVEN/2021/0000000116
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través de l'establiment del Hotel Castellarnau, en el període comprès 

entre el 21 d'abril de 2021 i el 2 de novembre de 2021.
RESTAURANT FARRERA, SL Variable 21/04/2021 337 DIA

1 CONVEN/2021/0000000165

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 21 d'abril de 2021 i el 31 d'octubre de 2021.

VIATGES PURA VALL, SL Variable 21/04/2021 194 DIA

1 CONVEN/2021/000000117
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través dels canals de venda de l'Hotel Sauret II, en el període comprès 

entre el 4 de juny de 2021 i el 2 de novembre de 2021.
BOSQUES Y PRADERAS, SCCL Variable 21/04/2021 337 DIA

1 CONVEN/2021/0000000129
Acord per regular les condicions de patrocini del projecte Restauració del furgó calderí JVT-306.260, a canvi de publicitat per a 

FGC, en el període comprès entre el 28 d'abril de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

ASSOCIACIÓ PER LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI 

FERROVIARI I INDUSTRIAL
8.446,00 € 28/04/2021 248 DIA

1 CONVEN/2021/0000000127
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través de l'establiment de l'Hotel La Trobada, en el període comprès 

entre el 3 de maig de 2021 i l'1 de novembre de 2021.
HOTEL LA TROBADA, SL 2.250,00 € 03/05/2021 183 DIA

1 CONVEN/2021/0000000131
Acord per regular les condicions de patrocini del projecte Documental sobre activitats al Pirineu Català, a canvi de publicitat per a 

FGC, en el període comprès entre el 3 de maig de 2021 i el 31 de desembre de 2021.
LASTOR MEDIA, SL 18.517,00 € 03/05/2021 243 DIA

1 CONVEN/2021/0000000123
Acord de col·laboració institucional per fomentar una mobilitat dels usuaris de forma sostenible i intermodal, en el període 

comprès entre el 4 de maig de 2021 i el 3 de maig de 2022.
REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA 0,00 € 04/05/2021 1 ANY

1 CONVEN/2021/0000000133
Acord per regular les condicions de patrocini del projecte Incubació i acceleració de projectes de talent, a canvi de publicitat per a 

FGC, en el període comprès entre el 4 de maig de 2021 i el 31 de desembre de 2021.
FUNDACIO IMPULSA TALENTUM 18.517,00 € 04/05/2021 242 DIA

1 CONVEN/2021/0000000130
Acord per regular les condicions de patrocini del projecte casa Walter Benjamin, a canvi de publicitat per a FGC, en el període 

comprès entre el 6 de maig de 2021 i el 31 de desembre de 2021.
FUNDACIO ANGELUS NOVUS 14.520,00 € 06/05/2021 240 DIA

1 CONVEN/2021/0000000125
Acord per regular la comercialització de productes del Parc Astronòmic del Montsec a través dels canals de venda de l'empresa, en 

el període comprès entre el 12 de maig de 2021 i el 31 de març de 2022.
MAS DE SERRET, SCP Variable 12/05/2021 324 DIA

1 CONVEN/2021/0000000126
Acord per regular la comercialització de productes del Parc Astronòmic del Montsec a través dels canals de venda de l'empresa, en 

el període comprès entre el 12 de maig de 2021 i el 31 de març de 2022.
MARISTAS HERMANOS PROVINCIA L'HERMITAGE Variable 12/05/2021 324 DIA

1 CONVEN/2021/0000000159
Acord per regular la comercialització de productes del Parc Astronòmic del Montsec a través dels canals de venda de l'empresa, en 

el període comprès entre el 14 de maig de 2021 i el 31 de març de 2022.
TU I LLEIDA AGÈNCIA DE VIATGES, SL Variable 14/05/2021 322 DIA

1 CONVEN/2021/0000000162
Acord per regular la comercialització de productes del Parc Astronòmic del Montsec a través dels canals de venda de l'empresa, en 

el període comprès entre el 19 de maig de 2021 i el 31 de març de 2022.
MONTILINE 14 AGÈNCIA DE VIATGES, SL Variable 19/05/2021 317 DIA

1 CONVEN/2021/0000000342

Acord per a la cessió de drets d'ús d'imatges en còpia digital de les fotografies i documents de la Col·lecció "Antonio Gubianas 

Plans, fotògraf aficionat" i que s'incorporen a l'arxiu històric d'FGC, en el periode comprès entre el 20 de maig de 2021 i fins a la 

total caducitat  d'aquests drets.

RAMÓN GUBIANAS FORNÉ 0,00 € 20/05/2021
Fins a la caducitat 

dels drets

1 CONVEN/2021/0000000040
Contracte de patrocini dels Congressos CICLOBCN 21 a través de l'Oficina Professional de Gestió de Congressos MANNERS 

CONGRESSOS, en el període comprés entre el 25 de maig de 2021  i el 10 d'octubre de 2021
MANNERS CONGRESSOS, SL 30.000,00 € 25/05/2021 139 DIA

1 CONVEN/2021/000000111
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través dels canals de venda dels Hotels Valls d'Aneu, en el període 

comprès entre l'1 de desembre de 2020 i el 2 de novembre de 2021.
HOTELS VALLS D'ANEU, SL Variable 25/05/2021 337 DIA

1 CONVEN/2021/0000000163 Acord de Cessió d’una màquina Ratrac, canons de neu i cadires AJUNTAMENT DE RIALP 0,00 € 26/05/2021 1 DIA

1 CONVEN/2021/0000000164 Acord de Cessió d’una màquina Ratrac SW AJUNTAMENT D'ESPOT 0,00 € 26/05/2021 1 DIA

1 CONVEN/2021/0000000160
Acord per regular la comercialització de productes del Parc Astronòmic del Montsec a través dels canals de venda de l'empresa, en 

el període comprès entre el 27 de maig de 2021 i el 31 de març de 2022.
JOSEP MIRADA CORTASA Variable 27/05/2021 309 DIA

1 CONVEN/2021/000000157

Acord de col·laboració per l’impuls de les Jornades professionals enogastronòmiques GASTROPIRINEUS a la Cerdanya,  

GASTROEBRE a les Terres de L’Ebre i a GASTRONADAL a Barcelona (antiga fàbrica DAMM), amb l’objectiu de promoure els 

productes alimentaris i la gastronomia i la promoció turística del territori, en el període comprès entre el 28 de maig de 2021 i el 

30 d'abril de 2022.

GASTROEVENTS, SC 14.000,00 € 28/05/2021 338 DIA

1 CONVEN/2021/0000000042

Contracte per a l'ús de la marca "Q de Qualitat" sobre la gestió de les estacions d'esquí d'FGC, i el segell "Safe Tourism Certified" 

de mesures de minimització de riscs de contagi contra la Covid-19, en el període comprès entre l'1 de juny de 2021 i el 31 de maig 

de 2024.

INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA 

ESPAÑOLA
5.040,90 € 31/05/2021 3 ANY
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1 CONVEN/2021/0000000158
Acord de col·laboració per l’impuls de les “Jornades professionals per promocionar el Pirineu de Girona” amb l’objectiu de 

promoure els productes turístics del Pirineu de Girona que gestiona FGC, en el període comprès entre 
FUNDACIÓ JORDI COMAS MATAMALA 10.000,00 € 01/06/2021 214 DIA

1 CONVEN/2021/0000000178
Acord de col·laboració per la reutilització de dispositius informàtics en un marc d’economia solidària, en el període comprès entre 

el 2 de juny de 2021 i l'1 de juny de 2022.
ASSOCIACIÓ PANGEA 0,00 € 02/06/2021 365 DIA

1 CONVEN/2021/000000112
Acord per regular la comercialització de productes d'FGC a través dels canals de venda de l'Hotel Sauret II, en el període comprès 

entre l'1 de desembre de 2020 i el 2 de novembre de 2021.
SIALIN HOTELS, SL Variable 04/06/2021 337 DIA

1 CONVEN/2021/0000000135
Acord de col·laboració per tal d'organitzar la cursa “L’OLLA DE NÚRIA”  a l’estació de muntanya Vall de Núria, en el període 

comprès entre el 9 de juny de 2021 i el 30 de juny de 2021.
UNIÓ EXCURSIONISTA DE VIC 2.745,00 € 10/06/2021 22 DIA

1 CONVEN/2021/0000000169
Acord de col·laboració per a la promoció de la Marxa del Pelegrí, a realitzar el dia 3 d’octubre de 2021 des de Montserrat a 

Manresa, en el període comprès entre el 11 de juny de 2021 i el 31 de desembre de 2021.
FUNDACIÓ FIRA DE MANRESA 4.063,64 € 11/06/2021 204 DIA

1 CONVEN/2021/0000000027
Acord per regular les condicions d’utilització dels serveis d’FGC per part dels residents del terme municipal de El Bruc, en el 

període comprès entre el 17 de juny de 2021 i el 31 de desembre de 2025.
AJUNTAMENT DEL BRUC 0,00 € 17/06/2021 1659 DIA

1 CONVEN/2021/0000000124
Acord per regular la comercialització de productes del Parc Astronòmic del Montsec a través dels canals de venda de l'empresa, en 

el període comprès entre el 23 de juny de 2021 i el 31 de març de 2022.
HOTEL TERRADETS, SL Variable 23/06/2021 282 DIA

1 CONVEN/2021/0000000202

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 juliol de 2021 i el 31 d'octubre de 2021.

SUPER CERDANYA, SL Variable 01/07/2021 123 DIA

1 CONVEN/2021/0000000230

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 març de 2021 i el 31 d'octubre de 2021.

PEDRATOUR, SL Variable 01/07/2021 245 DIA

1 CONVEN/2021/0000000191

Contracte per regular les condicions de cessió en ús a FGC del local ubicat al carrer d’en Font, 25 de Sabadell, per ser destinat a la 

realització de processos de formació i selecció, així com per altres necessitats per a FGC, en el període comprès entre el 8 de juliol 

de 2021 i el 7 de juliol de 2023.

FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA SABADELL 

1859
100.000,00 € 08/07/2021 730 DIA

1 PROCO/2021/0000000006

Quarta 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 2021 i el 13 de juliol del 2022.

CLUB DE FUTBOL RIALP 5.000,00 € 13/07/2021 365 DIA

1 CONVEN/2021/000000192

Acord comercial per potenciar les activitats culturals a Puigcerdà i comarca de La Cerdanya, que inclou la col·laboració en la 

celebració de l'activitat de "La Nit dels Estels" al Parc Astronòmic del Montsec, en el període comprès entre el 14 de juliol de 2021 i 

el 13 de juliol de 2022.

ASSOCIACIÓ UNIVERSITARIA DE CERDANYA 0,00 € 14/07/2021 365 DIA

1 CONVEN/2021/0000000186
Acord de col·laboració pel foment de l’esport de persones amb discapacitat, així com la promoció i impuls de les activitats físiques 

adaptades al medi natural, en el període comprès entre el 21 de juliol de 2021 i el 15 de juliol de 2025.
ASSOCIACIO PLAY AND TRAIN 0,00 € 21/07/2021 1456 DIA

1 DESP/2021/0000000582 Contracte d'arrendament d'espais i instal·lacions a la Terminal del Transport de Mercaderies de Pla de Vilanoveta
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS
1.516.800,00 € 23/07/2021 10 ANY

1 CONVEN/2021/0000000188

Acord comercial per a la 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, en el període comprès entre el 

28 de juliol de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

CATALUNYA BUS TURÍSTIC UTE 0,00 € 28/07/2021 157 DIA

1 PROCO/2021/0000000022

Pròrroga de l'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 

l'1 d'agost de 2021 i el 31 de juliol de 2022.

FUNDACIO GRAN TEATRE DEL LICEU 0,00 € 30/07/2021 365 DIA

1 CONVEN/2021/0000000231

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 5 d'agost de 2021 i el 2 de novembre de 2021.

CLAM, SA Variable 05/08/2021 90 DIA

1 CONVEN/2021/0000000232

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 i el 2 de novembre de 2021.

SOLDEU HOTELS, SA Variable 05/08/2021 337 DIA

1 CONVEN/2021/0000000185

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 3 de setembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2021.

VIAJES CADÍ, SA Variable 03/09/2021 59 DIA

1

CONVEN/2021/0000000184

CONVEN/2021/0000000260

CONVEN/2021/0000000259

Acord de col·laboració per a l'organització de la Cursa “Matxicots” els dies 18 i 19 de Setembre de 2021, que travessarà les 

estacions d’Espot o Port-Ainé dintre del seu recorregut, en el període comprès entre el 10 de setembre de 2021 i el 30 de 

novembre de 2021.

AJUNTAMENT DE RIALP 0,00 € 09/09/2021 82 DIA

1 CONVEN/2020/0000000064

Acord comercial per a la utilització dels personatges de la llicència de Doraemon per part d’FGC, a l’estació de Sarrià, línia 

Barcelona-Vallès d’FGC i, en particular per l’adequació i millora dels transbordaments escolars amb destinació Reina Elisenda, en el 

període comprès entre el 21 de setembre de 2021 i el 20 de setembre de 2023.

LUK INTERNACIONAL, SA 0,00 € 21/09/2021 2 ANY

1

CONVEN/2021/0000000253

CONVEN/2021/0000000262

CONVEN/2021/0000000261

Acord de col·laboració durant la celebració de l’esdeveniment esportiu SALOMON ULTRA PIRINEU i NIT PIRINEU, en el període 

comprès entre el 27 de setembre de 2021 i el 26 de setembre de 2022.
PANGEA ATTITTUDE, SL 0,00 € 27/09/2021 1 ANY
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1 CONVEN/2021/0000000343

Acord per a la cessió de drets d'ús d'imatges en còpia digital de les películes i fotografies de la Col·lecció "Josep Masdeu Vallet" i 

que s'incorporen a l'arxiu històric d'FGC, en el periode comprès entre el 28 de setembre de 2021 i fins a la total caducitat  

d'aquests drets.

MARIA DEL MAR MASDEU I DAURA 0,00 € 28/09/2021
Fins a la caducitat 

dels drets

1 CONVEN/2021/000000252

Acord de col·laboraciÓ i patrocini per l’impuls de les “Jornades Excel·lència professionals per promocionar el Pirineu de Lleida” que 

es celebraran durant el mes d’octubre de 2021, en el període comprès entre el 30 de setembre de 2021 i el 31 de desembre de 

2021.

ASSOCIACIÓ DE LES JORNADES PER A LA 

EXCEL·LENCIA A L’ALTA MUNTANYA
4.500,00 € 30/09/2021 93 DIA

1 CONVEN/2021/000000234
Acord 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 

d'hivern, en el període comprés entre el 21 d'octubre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022.
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN Variable 21/10/2021 376 DIA

1 CONVEN/2021/0000000028
Acord per regular les condicions d’utilització dels serveis d’FGC per part dels residents del terme municipal de Marganell, en el 

període comprès entre el 27 d'octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2025.
AJUNTAMENT DE MARGANELL 0,00 € 27/10/2021 1527 DIA

1 CONVEN/2021/0000000272
Acord de col·laboració per a la col·locació d'una màquina expenedora de forfets d'FGC a la Vila d'Espot, en el període comprès 

entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2025.
AJUNTAMENT D'ESPOT 0,00 € 29/10/2021 4 ANY

1 PROCO/2021/0000000031
Tercera 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 2021 i el 31 d'octubre de 2022.

REAL FEDERACIÓ ESPAÑOLA DEPORTES DE 

INVIERNO
0,00 € 29/10/2021 1 ANY

1 CONVEN/2021/000000233
Acord 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 

d'hivern, en el període comprés entre 2 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022.

FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE 

CATALUNYA
Variable 02/11/2021 1 ANY

1 CONVEN/2021/0000000310

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, Parc Astronòmic del Montsec i les estacions de Vallter 2000 i Boí Taüll, 

en el període comprès entre el 3 de novembre de 2021 i l'1 de novembre de 2022.

WEEKENDESK - SMARTHOLIDAYS, SAS Variable 03/11/2021 1 ANY

1 CONVEN/2021/0000000273
Acord de col·laboració per comercialitzar un bitllet combinat d’autobús anomenat Ski-bus, que inclourà el forfet de dia de l’estació 

de Vallter, a través dels canals de venda de TEISA, en el període comprès entre 15 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022.
TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA Variable 15/11/2021 351 DIA

1 CONVEN/2021/0000000279

Acord de col·laboració per comercialitzar un bitllet combinat d’autobús anomenat Ski-bus, que inclourà el forfet de dia a les 

estacions d'Espot i Port Ainé, a través dels canals de venda d'ALSA, en el període comprès entre 16 de novembre de 2021 i el 31 

d'octubre de 2022.

SAU ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES Variable 16/11/2021 350 DIA

1 INGRES/2021/0000000014
Contracte de servei de transport regular de sals potàssiques i sòdiques, sal de desglaç i sal vacuum des de les mines de Súria al Port 

de Barcelona (magatzem de TRAMER)
IBERPOTASH, SL 2.933.541,89 € 01/04/2021 13 MES

81 TOTAL EXPEDIENTS
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