
LLISTAT D'ACORDS COMERCIALS, ACORDS DE COL·LABORACIÓ I ALTRES - ANY DE FORMALITZACIÓ: 2021
Període: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

del contracte
Data signatura Termini d'execució

Unitat de 
termini

1 DESP/2021/0000000024
Addenda al Contracte programa III 2019-2022 per regular les relacions recíproques econòmiques i financeres a través del DTES i 
altres departaments i entitats del sector públic, per tal d'assegurar el finançament dels costos del serveis públics, dels productes i 
de les activitats de desenvolupament i suport de l'ICGC, durant l'any 2021.

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE 
CATALUNYA

15.540,48 € 03/02/2021 1 ANY

1 CONVEN/2021/0000000271
Acord de col·laboració per la promoció i difusió de l’esquí i el seu aprenentatge per a la formació de nous professors amb la 
realització d’activitats esportives de neu, mitjançant condicions especials per a l’adquisició dels forfets durant la temporada 
d’hivern, en el període comprès entre el 2 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022.

INSTITUT CENTRE ESPORTS DE MUNTANYA DEL 
PALLARS 

Variable 02/11/2021 1 ANY

1 CONVEN/2021/0000000322
Acord comercial per posar a disposició un nombre d’espais publicitaris i altres actuacions, singulars o comuns a l’estació de Vallter 
2000 d’FGC, en el període comprès entre l'1 de desembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022

AUTOPODIUM GIRONA SL 0,00 € 01/12/2021 1 ANY

1 MODCO/2022/0000000008
Addenda al Contracte programa III 2019-2022 per regular les relacions recíproques econòmiques i financeres a través del DTES i 
altres departaments i entitats del sector públic, per tal d'assegurar el finançament dels costos del serveis públics, dels productes i 
de les activitats de desenvolupament i suport de l'ICGC, durant l'any 2022.

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE 
CATALUNYA

15.766,77 € 21/12/2021 1 ANY

1 CONVEN/2021/0000000174
Acords comercial per la presa d’imatges de l’entorn geogràfic i paisatgístic, mitjançant càmeres de televisió (TV3) instal·lades a 
l’estació de la muntanya de Vallter, en el període comprès entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS 
AUDIOVISUALS SA

9.600,00 € 23/12/2021 1 ANY
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