Convenis subscrits per l'Ajuntament de Sant Gregori
Id Concepte

Import Data conveni Data finalitz Pròrroga

337 Conveni de col.laboració per a la publicitat de l'exercici 2019

1.887,60€

28/12/2018

31/12/2019

336 Conveni de col·laboració per a la publicitat de l'exercici 2019

3.972,00€

27/12/2018

14/01/2020
Pròrroga anual automàtica

335 Conveni per a la cessió d'una finca urbana de 239 m2 situada a la Pl. Catalu
334 Coinveni marc de col·laboració en matèria de promoció turística 2018-2019

31/10/2018
01/01/2018

31/12/2019

333 Concessió d'espai de treball (espai de coworking) al Viver d'empreses de Sa

25/09/2018

25/09/2019 Pròrroga anual tàcita

332 Concessió d'espai de treball (espai de coworking) al Viver d'empreses de Sa

24/09/2018

24/09/2019 Pròrroga anual tàcita

331 Col·laboració en matèria de protecció civil

2.370,00€

5.000,00€

330 Autorització per a poder fer ús de les instal·lacions de la piscina municipal de
329 Col·laboració per al desenvolupament del projecte FITAG als municipis de 2

16/01/2017
23/05/2018
06/06/2018

06/06/2019

328 Col·laboració en matèria d'assessorament per a l'adequació a la normativa d

21/05/2018

30/04/2019

327 Addenda al conveni de col·laboració per a la prórroga del projecte de foment

18/05/2018

31/12/2018

326 Conveni regulador per a la utilització del Pavelló Municipal de Sant Gregori d

1.000,00€

100% cost

04/05/2018
13/02/2018

324 Cessió per a l'utilització pública compartida del forn de calç

05/02/2018

05/02/2033

05/02/2018

05/02/2033

28/02/2018

31/12/2018

6.980,00€ / 2017

19/10/2017

31/12/2019

8.076,00€

01/11/2017

31/12/2018

29/01/2018

29/01/2021

300,00€/any

322 Col·laboració per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Giro
321 Col·laboració en matèria de políriques de joventut i els plants d'actuació anu
320 Col·laboració per al desenvolupament del projecte orientació sociolaboral / pr
319 Cessió temporal de la instal·lació situada a la zona de les Bigues prop de la r

Pròrroga expressa

Pròrroga
30/06/2018
automàtica de setembre a juny fins

325 Conveni regulador de l'ús privatiu del pavelló municipal pels dies 29,30 i 31 d

323 Cessió per a l'utilització pública compartida del forn de calç

Pròrroga expressa

318 Col·laboració per utilitzar els suports periodístics que comercialitza DdeG co

1.500,00€

18/12/2017

31/12/2018

317 Col·laboració per al desenvolupament del projecte comarcal de prevenció i p

----

01/01/2018

31/12/2019

316 Col·laboració en el projecte de comunicació multimèdia "Les ciutats són capi

3.972,00€

30/11/2017

14/01/2019
Pròrroga anual automàtica

15/12/2017

30/11/2019
Pròrroga anual automàtica

14/12/2017

30/06/2017

14/11/2016

14/11/2017

01/07/2017

31/12/2019

315 Col·laboració per la cessió del camp de futbol municipal per la celebració del
314 Col·laboració en l'adquisició de material per a ús dels alumnes i professors d

1817,68€

313 Conveni de col·laboració per a l'organització del projecte de foment de la lect
312 Conveni de col·laboració per al funcionament d'un punt d'informació local d'h

65€/dia

311 Organització i funcionament d'un mercat de 2a mà a Sant Gregori
310 Col·laboració per al desenvolupament del projecte FITAG als municipis de 2

Pròrroga expressa

11/11/2016
1.000,00€

309 Conveni d'alteració parcial de terme municipal entre els municipis de Sant Gr

04/07/2017

pròrroga 1 any
04/07/2018

MAIG 2017

308 Conveni de col·laboració per implantar a Sant Gregori una aula de música de

100,00€/alumne

01/07/2017

30/06/2021
Pròrroga mitjançant addenda fins 4 anys

307 Actualització de l'addenda al conveni per a la implantació d'una Aula de Músi

1.820,00€/any

08/05/2016

30/06/2017

305 Contracte d'arrendament de nau industrial situada al Pol. Ind. Jueria Sud, car

950€/mes

19/04/2017

19/04/2027 Pròrroga anual tàcita

304 Col·laboració en matèria de seguretat viària + Annex 2 per a l'adhesió al Sist

15/03/2017

15/03/2021
prorrogable 4 anys més per acord exprés

303 Col·laboració per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Giro

20/02/2017

302 Col·laboració per al desenvolupament del pla de treball "Àrea urbana sud-oe
301 Adjudicació de la contractació del servei de gestió de l'Espai La Pineda
300 Adhesio al conveni entre SGAE i ACM (ajutament adherits ) drets d'autor-pro
299 Conveni col·laboració d'aigua potable entre Ajunt. Canet i Ajunt St Gregori al

29,689,39€

07/11/2016

06/11/2017 prorrogable 1 any més

11.400,00€/any

24/03/2015

24/03/2018 prorrogable 3 anys més

13/07/2001

prorroga anual
sense data finalització
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Id Concepte
298 Suport campanyes de publicitat per l'any 2017 -acompanyat 2 exemplars

Import Data conveni Data finalitz Pròrroga
10.440,00€

25/01/2017

297 Suport i foment de la comunicació audiovisual local-Ràdio St Gregori

Gratuït

23/03/2015

296 Utilització de la Sala Teatre per assajar la Cobla els divendres de cada 15 di

Gratuít

03/01/2017

295 Gestió, liquidació, Inspecció i Recaptació d'ingressos a favor de la Diputació
294 Foment per al reciclatge i el comportament sostenible

31/12/2017
sense data finalització

09/02/2007
Gratuït

04/01/2017

293 Ampliació de l'Institut

02/12/2016

292 Col·laboració per al desenvolupament del Servei d'Orientació Sociolaboral

17/10/2016

17/10/2016Pròrroga per acord exprés

291 Utilització de la sala teatre de La Pineda per assajar els dijous durant tot l'an

03/10/2016

03/10/2017
Pròrroga anual automàtica

290 Contracte de prestació de serveis de venda d'entrades online o ticketing

18/07/2016

18/07/2017
Pròrroga anual automàtica

01/07/2016

01/07/2017

289 Col·laboració per al funcionament d'una oficina d'habitatge

560,00€/any

288 Autorització per a poder fer ús de les instal·lacions de la piscina municipal de
287 Col·laboració econòmica per a l'adquisició de material per a ús dels alumnes

Improrrogable

27/07/2016
07/07/2016

Curs 2016/17

286 Gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l'Ajuntament de Sant Gregori

20/05/2016

31/12/2019

285 Utilització de la sala teatre de La Pineda per assajar els dijous dels mesos d'

30/04/2016

30/04/2017
Pròrroga anual automàtica

1.000,00€

08/06/2016

08/06/2017

241,78€/proj

14/04/2016

15/11/2016

2.970,00€/any

14/03/2016

31/12/2017

800,00€

01/02/2016

01/02/2017 Pròrroga automàtica

280 Col·laboració per al desenvolupament del Programa Treball i Formació per a

7.898,64€

24/02/2016

30/09/2016

279 Col·laboració per a la promoció de l'activitat esportiva del municipi de Sant G

650,00€

25/02/2016

25/02/2017
Pròrroga anual automàtica

278 Col·laboració per al desenvolupament del Programa Treball i Formació per a

7.898,64€

03/02/2016

30/09/2016

Improrrogable

277 Col·laboració per al desenvolupament del Programa Treball i Formació per a

7.898,64€

03/02/2016

08/09/2016

Improrrogable

276 Col·laboració en matèria de Serveis Tècnics - Assistència tècnica arquitecte

26,00€/hora

25/11/2015

25/11/2016

Pròrroga tàcita

275 Actualització de l'addenda al conveni per a la implantació d'una Aula de Músi

1.500,00€

01/12/2015

30/06/2016
Pròrroga automàtica 3 cursos

16/02/2016

31/12/2016 Pròrroga automàtica

17/02/2016

08/09/2016

272 Distribució i recàrrega dels títols de transport (targetes) de la zona integrada

18/04/2016

31/12/2016Renovació anual expressa

271 Cessió per a l'explotació del bar del Pavelló Municipal

26/10/2015

270 Utilització gratuïta de la sala de musculació i dels seus aparells als jugadors

01/09/2015

269 Autorització per a poder fer ús de les instal·lacions de la piscina municipal de

13/07/2015

284 Col·laboració per al desenvolupament del projecte FITAG als municipis 2016
283 Col·laboració per al desenvolupament dels projectes "Espai Laboral" i "Relle
282 Col·laboració en matèria de promoció turística 2016-2017
281 Col·laboració per al foment d'actuacions de la Coral de Sant Gregori

1.500,00€

274 Col·laboració pel projecte de descomptes i bonificacions del carnet jove de S
273 Col·laboració per al desenvolupament del Programa Treball i Formació per a

268 Col·laboració econòmica per a l'adquisició de material per a ús dels alumnes

7.898,64€

500,00€

28/09/2015

Improrrogable

Improrrogable

31/12/2015

267 Adhesió al GAL Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zon

26/01/2015

266 Col·laboració per la dinamització del projecte "Espai Laboral"

04/05/2015

31/10/2015

265 Col·laboració per al desenvolupament del projecte FITAG als municipis 2015

1.000,00€

15/05/2015

15/05/2016

264 Col·laboració per a l'impuls de la Garantia Juvenil al municipi de Sant Gregor

28.157,52€

01/06/2015

17/05/2016

263 Col·laboració per a l'organització del Festival d'Arts Escèniques Emergent 20

2.500,00€

12/05/2015

12/05/2016 Pròrroga automàtica

30/06/2017

262 Segona addenda conveni creació Llar d'infants municipal. Ampliació places ll

04/03/2015

261 Col·laboració per al foment del reciclatge i el comportament sostenible

23/03/2015

23/03/2017
Pròrroga automàtica cada 2 anys

260 Contracte menor per publicar els anuncis relatius als acords que per Llei corr

35€/mòdul

20/04/2015

20/04/2015

259 Col·laboració per a l'organització del Torneig Costa Brava Basket

1.500,00€

15/03/2015

30/04/2015
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258 Servei de prevenció aliè (evaluació de riscos laborals, examens de salut, etc.

1.785,00€

01/02/2015

31/01/2016 Pròrroga automàtica

257 Col·laboració econòmica per a l'adquisició de material per a ús dels alumnes

1.500,00€

27/03/2015

31/12/2015

256 Col·laboració econòmica per a l'adquisició de material per a ús dels alumnes

1.000,00€

09/03/2015

31/12/2015

255 Autorització de les obres de recuperació i restauració, a l'Ajuntament, del For

23/03/2015

254 Cessió ús d'un terreny de 2.482 m2 situats a la ctra. de Cartellà, dins l'àmbit

23/02/2014

23/02/2016
Pròrroga automàtica anual

600,00€

26/01/2015

31/12/2015 Pròrroga automàtica

252 Adhesió al conveni de col·laboració sobre la implantació de línia aèria d'alta t

346.240,00€

03/03/2014

251 Actualització de l'addenda al conveni per a la implantació d'una Aula de Músi

1.392,00€

30/01/2015

30/06/2015 Pròrroga automàtica

250 Col·laboració en matèria de promoció turística de la comarca del Gironès 20

2.970,00€

14/01/2015

31/12/2015

249 Conveni de col·laboració en matèria de publicitat

3.572,00€

15/01/2015

14/01/2016 Pròrroga automàtica

19/11/2014

30/09/2015

Pròrroga expressa

04/09/2014

30/03/2015

Improrrogable

246 Col·laboració per l'aplicació del projecte de descomptes i bonificacions als p

30/10/2014

31/12/2015 Pròrroga automàtica

245 Conveni pràctiques externes a la Llar d'infants municipal per al curs 2014-20

09/10/2014

23/01/2015

244 Col·laboració per a l'organització del Festival d'Arts Escèniques "Emergent"

2014

243 Cessió d'espai a la primera planta de l'immoble situat a la Pl. Rafel Masó per

04/07/2014

242 Autorització per a poder fer ús de les instal·lacions de la piscina municipal de

02/07/2014

241 Col·laboració per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

28/05/2014

28/05/2014

240 Col·laboració per al desenvolupament del programa mixt de treball i formació

13/12/2013

30/08/2014

239 Delegació per a la higienització i manteniment dels parcs urbans de salut

21/02/2014

21/02/2015 Prorrogable anualment

238 Contractació centralitzada del subministrament de l'energia elèctrica a la co

26/03/2014

237 Col·laboració per al desenvolupament del Programa mixt de treball i formaci

31/12/2013

30/08/2014

236 Delegació en relació al projecte supramunicipal de comptabilitat energètica i

07/03/2014

07/03/2015 Prorrogable anualment

235 Coordinació de la subvenció del Pla de Foment Territorial de Turisme 2014

24/03/2014

234 Col·laboració en el camp de treball "Joves Solidaris a la Vall de Llémena"

27/02/2014

233 Execució de les actuacions previstres al Pla de conservació Post-Life del pro

25/02/2014

232 Cessió de 18 ordinadors sense programari de l'any 2004/2005 per a la Bibliot

12/02/2014

231 Cessió de les aules escolars a l'edifici de la Biblioteca municipal

11/11/2013

230 Col·laboració per al desenvolupament del programa mixt de treball i formació

31/12/2013

30/08/214

229 Col·laboració per al desenvolupament del programa mixt de treball i formació

29/12/2013

30/08/2014

228 Cessió de la finca necessària per la realització de l'ampliació de la carretera

25/11/2013

227 Col·laboració per a desenvolupar el projecte "Xec Servei"

11/03/2004

226 Addenda al conveni per a la implantació d'una Aula de Música

20/11/2013

225 Resolució del contracte de l'obra de construcció d'un edifici per a Biblioteca i

02/12/2013

224 Col·laboració per a les obres del projecte d'adequació d'escales i serveis inte

16/10/2013

31/12/2014

223 Col·laboració per al projecte CALEIDOSCOPI d'atenció educativa a la diversi

23/09/2013

Juny 2015

222 Adhesió de l'Ajuntament al Consorci de Comunicació Local

15/07/2013

221 Col·laboració per la compra agregada de reguladors de flux per a l'enllumena

12/09/2013

12/09/2014

220 Ús publicitari de la pantalla informativa de Sant Gregori

17/12/2012

17/12/2016

219 Addenda d'adhesió al conveni de col·laboració per la 1a fase de restauració

27/09/2013

253 Regulació semafòrica a la zona del Mal Pas de la carretera de l'Argelaguet

248 Col·laboració pel desenvolupament del projecte europeu Euronet 50/50 d'efic
247 Col·laboració per al desenvolupament del programa de treball i formació ren

7.898,64€

2015

01/01/2019

31/12/2004
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Pròrroga tàcita

Id Concepte

Import Data conveni Data finalitz Pròrroga

218 Delegació per a la prestació del servei de transport i tractament del rebuig

19/06/2013

217 Delegació del servei de recollida i tractament de la fracció orgànica dels resi

19/06/2013

216 Suport tècnic i informàtic per la Biblioteca municipal Miquel Martí i Pol

07/06/2013

215 Contracte de col·laboració Servicio Guardería Pass

05/06/2013

214 Adhesió per a la contractació centralitzada del servei de manteniment d'apar

06/05/2013

213 Col·laboració en el servei de recollida i custòdia d'animals domèstics perduts

14/05/2013

212 Adhesió per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions

06/05/2013

211 Conveni marc de delegació per a la prestació del servei de recollida selectiva

16/04/2013

2020

210 Conveni marc per la prestació del servei de recollida i acollida de gossos i ga

18/03/2013

18/03/2014 Prorrogable anualment

209 Organització i funcionament d'un mercat de segona mà a Sant Gregori

25/03/2013

31/12/2016

Pròrroga expressa

208 Renovació del conveni de col·laboració d'encàrrec de gestió de prestació de

07/02/2013

31/12/2015

Pròrroga expressa

207 Col·laboració per al finançament de l'adequació de les pistes de tennis muni

27/12/2012

29/11/2013

206 Organització 1a edició de les Lligues d'Esport de Lleure Intermunicipals 2012

05/10/2012

205 Col·laboració en matèria de promoció turística

12/03/2012

204 Acord alarma piscina municipal

29/11/2012

203 Cessió ús terreny per a la instal·lació de la caseta estació de bombeig del po

31/10/2012

202 Cessió de tres defibril·ladors

04/09/2012

04/09/2016

201 Adhesió al Programa d'indicadors culturals per a l'entorn municipal (PICEM)

03/07/2012

03/07/2013

200 Col·laboració per a l'organització del Festival Emergent 2012

20/06/2012

20/06/2012 Pròrroga automàtica

199 Col·laboració per a la implantació del sistema d'orientació i intermediació lab

19/06/2012

19/06/2013 Pròrroga automàtica

198 Col·laboració per la realització de cursos de formació ocupacional subvencio

13/06/2012

197 Instal·lació d'una terrassa-bar a la Pl. Catalunya per la temporada d'estiu de

08/06/2012

30/10/2012

196 Col·laboració en l'elaboració i actualització del Pla d'assistència i suport en

06/06/2012

Fi objecte

195 Delegació de la prestació del servei de recollida i tractament de residus de p

31/05/2012

31/05/2013 Pròrroga automàtica

194 Cessió d'ús centre BTT Sant Gregori

25/05/2012

25/11/2012
Pròrroga automàtica per 6 mesos

193 Annex I al conveni de col·laboració per a l'execució dels tallers de memòria

01/03/2012

10/07/2012

192 Cessió de vialitat en el perímetre de la finca ubicada a la ctra. de Sant Medir,

18/01/2012

191 Cessió espai de sòl afectat zona porxada de públic accés a la Pl. Catalunya

30/11/2011

190 Cessió ús CINEMA VICTORIA (Av. Girona, 39) i el local de l'Av. Girona, 41 -

18/11/2011

18/11/2012

189 Subvenció destinada al sosteniment del funcionament de la Llar municipal cu

03/11/2011

30/11/2011

188 Cessió gratuïta de la Xarxa d'Itineraris Saludables

18/10/2011

18/10/2012

187 Contracte arrendament impressora HP 6040F

06/10/2011

186 Finançament de la instal·lació d'un nou sistema d'aigua calenta sanitària al p

02/08/2011

30/11/2011

185 Implantació d'una Aula de Música + Addenda 2017/18 + Addenda 2018/19

14/07/2011

30/06/2019

184 Cessió temporal de l'ús d'una finca de Ginestar per a ús públic

10/07/2011

183 Per a l'organització del Festival d'arts escèniques "Emergent" 2011

29/06/2011

182 Execució de les obres de tractament superficial asfàltic d'un tram del camí d

24/05/2011

181 Execució d'accions de vigilància del mosquit tigre

23/05/2011

180 Recepció definitiva de les obres d'urbanització del Pla Parcial Can Serra

16/05/2011

179 Conveni marc per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats

13/05/2011

12/03/2014

Pròrroga tàcita

Pròrroga tàcita

Pròrroga expressa

31/12/2011

31/12/2011 Pròrroga automàtica
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178 Creació d'aules de teatre del Gironès

13/04/2011

177 Annex I - Execució dels tallers de memòria al municipi de Sant Gregori

10/03/2011

176 Execució sentència FRILLÉMENA SA

07/02/2011

175 Cessió ús finca Pl. Catalunya per aparcament de vehicles

13/01/2011

174 Distribució i recàrrega dels títols integrats (targetes) del transport públic de l'

01/01/2011

173 Obres de restauració del Castell de Tudela fase I (1% cultural)

20/12/2010

172 Cessió terreny encreuament c/Josep Ma. Vila amb c/Bruguera

15/12/2010

171 Col·laboració per al projecte de "Adequació de guals i supressió de barreres

14/12/2010

170 Encàrrec de la prestació de serveis de protecció de la salut

29/11/2010

31/12/2011Pròrroga expressa bianual

169 Cessió gratuïta del Parc Urbà de Salut

29/11/2010

29/11/2013

168 Execució obres exp. 112/2008 i 91/2009 (reforma, ampliació i obra nova cent

23/11/2010

167 Ús de la instal·lació de l'Espai la Pineda per les classes de dansa del ventre

15/10/2010

166 Col·laboració per a la realització dels treballs per a la construcció i instal·laci

09/10/2010

165 Arrendament antena de radio veïnat de la Bruguera

08/10/2010

164 Obres d'ampliació a 2 línies del CEIP Agustí Gifre

14/09/2010

163 Execici de les competències municipals d'execució de l'obra titulada "Camins

28/07/2010

162 Formalització de la subvenció per al funcionament de la Llar d'infants curs 20

06/07/2010

161 Col·laboració per a l'organització del Festival d'arts escèniques "Emergent" 2

14/06/2010

160 Col·laboració amb els diferents establiments adherits al carnet jove

02/06/2010

159 Cessió de la microexposició "Comerç just, un producte, una història"

01/06/2010

158 Contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions

28/05/2010

157 Establir els termes i condicions per la construcció d'un dipòsit d'aigües

19/05/2010

156 Té interès en explotar els àrids existents en el subsòl d'una finca situada a S

14/05/2010

155

24/03/2010

Conveni urbanístic POUM

19/05/2011

31/12/2011 Pròrroga automàtica

09/10/2011

31/12/2011

30/11/2010

30/11/2010

6 anys

154 Realització de cursos de formació ocupacional per aturats del pla F.I.P.I sub

24/03/2010

153 Confecció mapa d'orientació a Sant Gregori + Annex

30/12/2009

152 Cessió d'habitatges per a impulsar les polítiques docials municipals per a col

09/12/2009

09/12/2014

151 Realització exàmen de salut bàsic

01/12/2009

30/11/2010

150 Secció d'una sala d'assaig a l'espai JOVE-CAL BOLET situada a la plaça del

Pròrroga expressa

Automàticament
25/11/2009prorrogat
25/11/2010
si cap de les dues parts manifesten la v

149 Prestació de serveis postals

20/10/2009
Pròrroga automàtica
31/12/2009
pels mesos de gener, febrer i març d

148 Creació del festival d'arts escèniques "Emergent" 2009

14/10/2009

147 Realització del programa d'educació ambiental de coneixement de l'entorn n

06/10/2009
Prorrogable
06/10/2010
anualment de forma tàcita fins a un màxim

146 Cessió temporal del local situat al c/ Montseny, 4 de Sant Gregori

01/09/2009

30/06/2010

145 La utilització de la sala de tonificació del pavelló poliesportiu, i l'equipament q

31/07/2009

31/07/2010

Pròrroga per 1 any

144 Per a la redacció, tramitació i implantació del pla de desplegament de la reco

15/07/2009

143 Conveni per a la prestació dels menjador escolar i vigilància de l'alumnat infa

14/07/2009

14/07/2010

Pròrroga tàcita

142 Col·laboració per la celebració de la mostra internacional d'espectacles famili

26/06/2009

141 Prestació de servei de neteja viària

29/05/2009

29/07/2010

Pròrroga anual

140 Conveni Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE)

21/05/2009

30/09/2010

Pròrroga de 1 any

139 Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centre de treball

14/04/2009

17/06/2009

14/10/2010

Página 5 de 9

Id Concepte

Import Data conveni Data finalitz Pròrroga

138 Cessió terreny nou dipòsit d'aigua potable de Sant Gregori

06/04/2009

137 Cessió terreny nou dipòsit d'aigua potable de Sant Gregori

06/04/2009

136 Conveni urbanístic POUM

03/04/2009

135 Cedeix de forma voluntaria i gratuïta a l'Ajuntament de Sant Gregori

25/03/2009

134 Es sol·licita llicència urbanística municiopal per a la contractació d'una nau in

20/03/2009

133 El cedente cede a VODAFONE, que acepta, el ESPACIO, sito en la finca ubi

30/01/2009

132 Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centre de treball

28/01/2009

131 Tramitació dels diferents expedients de sol·licitud de subvenció davant l'agèn

08/01/2009

130 Programes de la Secretaria de serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia j

01/01/2009

31/12/2009

129 Programa d'ampliació, promoció i desenvolupament del pla local d'igualtat i g

01/01/2009

31/12/2009

128 Xarxa RESCAT de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalun

02/12/2008

127 Programa de desplegament de la xarxa d'agents locals per a la igualtat

23/10/2008

126 Secció de terrenys vialitat pol. Ind. Jueria centre

27/09/2008

125 L'adhesió de l'ajuntament a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d'emer

02/09/2008

124 L'Ajuntament de Sant Gregori cedirà un local que sigui apte per al desenvolu

13/08/2008

123 Per a la creació de l'Aula de Teatre del Gironès

01/08/2008

122 Realització dels reportatges gràfics dels actes i celebracions que es facin din

01/08/2008

121 Creació del Festival d'arts escèniques "Emergent"

10/06/2008

120 Per a la prestacio de servei de vigilància de l'alumnat d'infantil fruit de l'aplica

10/06/2008

119 L'execució d'obres de suterrament d'infrastructures de telecomunicacions al

02/06/2008

118 Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball

02/04/2008

117 Col·laboració activitat d'extracció d'àrids de Domeny

28/03/2008

116 Col·laboració MEG 2008

27/03/2008

115 Cessió espai Pla Parcial Arbat II

19/03/2008

114 Te interès en explotar els àrids existents en el subsòl d'una finca situada a C

22/01/2008

113 Addenda conveni creació Llar d'infants municipal

12/01/2008

112 Cessió temporal de l'ús d'aproximadamet 15m2 de la parcel·la amb referènci

20/12/2007

111 Permetre la connexió a la futura xarxa de clavegueram de la part est de la fin

31/08/2007

110 Execució de les obres d'obertura i tancament de les rases, amb tots els seus

02/08/2007

109 Per a la senyalització d'itineraris turístics a Sant Gregori

26/07/2007

108 Segregacio i cessió de la finca número 81 de les resultants de la reparcel·lac

11/07/2007

107 Finançament del projecte anomenat "Projecte de construcció local polivalent

07/05/2007

106 Execució de l'obra "Condicionament de la deixalleria de Sant Gregori"

07/05/2007

105 Cessió gratuïta de l'ús d'un espai de terreny de 160 m2 amb la finalitat d'ubic

07/05/2007

104 Cessió temporal de l'ús d'aprox. 74m2 d'un terreny a Cartellà situat a la Ctra.

30/04/2007

103 Execució del projecte titulat "restauració i divulgació de la riera de llémena i r

17/04/2007

102 Instal·lar expositors postalfree de postals gratuïtes, al pavelló poliesportiu de

30/03/2007

101 Realització del programa d'educació ambiental de coneixement de l'entorn n

19/02/2007

100 Contractació d'assistència administrativa Anna Despuig Vilà

12/02/2007

99

12/02/2007

Cicles de confererències per a pares i mares d'adolescents

Pròrroga anual

31/08/2011

01/08/2009 Pròrroga automàtica

10/06/2009

Pròrroga de 2 anys

02/06/2009

22/01/2008 Prorrogable a 2 anys

31/12/2007

31/12/2008

17/04/2004

31/05/2007
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98

Conveni marc per fomentar i implementar els diferents programes d'interven

01/01/2007

31/12/2007

Pròrroga anual

97

Conveni de delegació de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recapt

01/01/2007

01/01/2011
Pròrroga tàcita per períodes iguals

96

Elaboració i ampliació del Pla de Protecció Civil municipal

25/10/2006

25/10/2010

Pròrroga de 4 anys

95

Instal·lació d'una canonada per a connexió de les finques situades a l'origen

09/10/2006

94

Urbanització c/Rocacorba

25/09/2006

93

Cessió voluntaria de dues col·leccions, una de cargols de mar de 3.000 exe

01/09/2006

92

Posada en marxa d'un programa de potenciació i desenvolupament de la co

01/09/2006

01/09/2008

Pròrroga de 2 anys

91

Conveni POUM

22/08/2006

90

Cessió temporal de l'ús de 8 mts d'un terreny a Ginestar

04/08/2006

89

Conveni POUM

31/07/2006

88

Execució dels projectes de reparcel·lació i d'urbanització del sector de Can S

22/06/2006

87

Execució de l'obra titulada "Urbanització d'un tram de la Ctra. de Cartellà en

06/06/2006

86

Realització de les obres d'ampliació a 2 línies, 3a fase (biblioteca, informàtic

05/06/2006

85

Programes de la Secretaria de serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia j

01/06/2006

84

Projecte de Xec Servei amb la finalitat de promoure el servei d'atenció a dom

07/03/2006

83

Conveni del programa d'educació ambiental de coneixement de l'entorn natu

01/02/2006

82

Obra "Enllaç del veïnat de la Bruguera de Cartellà amb el municipi de Sant G

30/01/2006

81

Redacció del pla director del sanejament en alta de l'àrea urbana de girona

19/01/2006

19/08/2006

80

Conveni marc execució de projectes i actuacions en l'àmbit de benestar soci

02/01/2006

30/12/2006
Pròrroga automàtica fins a 3 anys

79

Execució i direcció de l'obra titulada "Camins Comarcals 5a fase", inclou el c

28/11/2005

78

Confecció de les agendes 21 locals i redacció dels plans d'acció local per a l

30/08/2005

77

Cessió terreny de superfície 1,50m al llarg de l'actual corrial al Sector Sud

25/07/2005

76

Conveni per a la creació de l'Escenari Gironès

18/07/2005

75

Delegació del servei d'explotació de la deixalleria bàsica

23/05/2005

74

Conveni per a la gestió informatitzada del padró d'habitants

04/05/2005

73

Prestació del servei de recollida selectiva i tractament dels mobles i volumin

25/04/2005

72

Prestació del servei de recollida selectiva i valorització del paper i cartró, vidr

25/04/2005

71

Annex I per a l'execució del projecte Setanta i més

23/04/2005

70

Prestació del servei de recollida i tractament del rebuig

15/04/2005

69

Adhesió per a la tasca de control sanitari de la piscina municipal

23/03/2005

68

Conveni amb l'objectiu de promoure la millora de la societat civil i empresaria

22/03/2005

67

Prestació del servei de manteniment i intercanvi de dades amb el centre de

14/03/2005

66

Veda de caça de Sant Gregori

09/03/2005

65

Veda de caça de Constantins

09/03/2005

64

Conveni drets d'autor Ràdio municipal

21/02/2005

63

Elaboració del Pla d'Accessibilitat de Sant Gregori

28/01/2005

62

Cessió de terreny (Can mas)

18/01/2005

61

Arrendament de l'immoble de naturalesa urbana ref. cadastral 8390405DG74

02/01/2005

60

Conveni del projecte Xec Servei, amb la finalitat de promoure el Servei d'Ate

15/12/2004

59

Resolució del conveni de l'Escola de Teatre El Galliner per a la creació de l'A

26/10/2004

05/12/2006

31/12/2006
Pròrroga anual durant 4 anys

Pròrroga 1 any

18/07/2006 Pròrroga automàtica

30/10/2005

23/03/2006

14/03/2009

31/12/2005
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58

Conveni de suport al Pla Local de Joventut de Sant Gregori

24/09/2004

31/12/2004

57

Execució de l'obra titulada "Deixalleria bàsica a Sant Gregori"

22/07/2004

56

Consultori municipal

22/07/2004

55

Conveni per a l'elaboració del Pla Local Estratègic de Joventut de Sant Greg

11/07/2004

54

Creació de l'Aula de Teatre del Gironès

30/06/2004

53

Cessió ús local situat damunt la capella de Santa Maria per a desenvolupar

01/06/2004

52

Cessió terreny de 650m2 de forma regular de 22 x 30 mts per tal de q servei

06/05/2004

51

Conveni de col·laboració per a la realització d'obres d'ampliació menjador (2

22/03/2004

50

Conveni per la prestació del servei de menjador escolar al CEIP Agustí Gifre

12/03/2004

49

Conveni d'obres d'infraestructures canalitzades de telecomunicacions al c/Ll

01/08/2003

48

Autorització de la col·locació de la bateria de contenidors per a la recollida s

15/05/2003

47

Interès en explotar els àrids existents en el subsòl d'una finca situada a l'Arg

23/04/2003

46

Reglament de la obligació de matricular ciclomotors

27/02/2003

45

Arrendament de la plaça d'aparcament situada a l'edifici del C/Impressors Oli

01/12/2002

Pròrroga anual

44

La custòdia dels vehicles assignat a l'agrupació de secretaries de jutjats de p

25/10/2002

Pròrroga anual

43

Finançament de l'obra titulada "Millora de les comunicacions viàries intracom

28/06/2002

42

Execució de l'obra titulada "Conservació i neteja de la Riera Llémena"

28/02/2002

41

Recollida del rebuig

02/01/2002

40

Conveni marc execució de projectes i actuacions en l'àmbit de Benestar Soci

01/01/2002

30/12/2002
Pròrroga automàtica 3 anys

39

Ampliació del CEIP Agustí Gifre per tal d'atendre les necessitats del centre

05/12/2001

31/12/2003

38

Obra d'aixamplament i millora de la Ctra. de Cartellà per Les Alzines

27/09/2001

37

Cessió gratuïta de l'ús del Cinema Victòria

22/09/2001

36

L'obra de construcció del col·lector que conduirà les aigües negres del Centr

06/08/2001

35

Modificació puntual de Normes Subsidiàries de Planejament amb la finalitat

27/07/2001

34

Promoció de sòl residencial del Pla Parcial del Sector Sud

26/07/2001

33

Delegació del servei de gestió dels vehicles

21/05/2001

32

Biblioteca Bàsica Digital de les Comarques Gironines

27/03/2001

31

Prestació del servei de neteja viària

15/03/2001

15/03/2005

30

Explotar els àrids Manso Coromines. Extracció dels àrids de les següents fin

13/03/2001

31/12/2005

29

Col·laboració per la realització d'un butlletí d'informació de la comarca del Gi

25/01/2001

31/12/2001

28

Treure instal·lació elèctrica adossada a la façana "Ca la Barbera"

11/01/2001

27

Execució d'accions dinamitzadores de col·lectiu de 70 anys

02/01/2001

26

Asfaltatge camí de Can Torra, camí de Can Nadal i camí de la Bruguera a C

15/12/2000

25

Concert de serveis de prevenció

25/11/2000

24

Construcció de la rotonda a ubicar a la Cta. de Girona a Les Planes

15/11/2000

23

Cessió terreny

09/09/2000

22

Biblioteca Bàsica Digital de les Comarques Gironines

29/06/2000

21

Cessió terreny de 88m2 per instal·lació antena de telefonia

17/12/1999

20

Cessió terreny de 187,50m2 per el projecte de millora de la Ctra. de Cartellà

10/02/1999

19

Cessió ús terreny (Quadró del rector) per ser destinat a aparcament de vehic

01/01/1999

01/06/2009

30/06/2003Pròrroga tàcita per 1 any

Prorrogable

Prorrogable 4 anys

Pròrroga 4 anys

30/12/2002

Durada 1 any

17/12/2009

Cada 5 anys

01/01/2019

Anual
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18

Execució dels programes de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilit

30/07/1998

31/12/2005

Pròrroga anual

17

Titularitat contador de llum antigues escoles de Ginestar

16/07/1998

16

Assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de

13/07/1998

Anual

15

Programa didàctic MULTIMEDIA

05/02/1997

Anual

14

Conveni d'adhesió

29/10/1996

13

Conveni de cooperació educativa FELIP VIDAL AULADELL

15/07/1996

12

Queixa sobre sorolls deguts a l'edifici de la Residencia Els Roures

06/05/1996

11

Cessió terreny de 262,04m2 per obertura i perllongació del c/Pagesos

01/03/1996

10

Línea alta tensió terme municipal Sant Gregori

15/01/1996

9

Cessió terreny de 1421m2 per urbanització c/Torrent Vidal

10/03/1995

8

Urbanització Mas Vilà

16/11/1994

7

Cessió terreny per urbanització c/Llémena

21/03/1990

6

Cessió d'un immoble magatzem situat al c/Baix, 84

16/10/1989

5

Cessió terreny de 1,13m2 per instal·lació torre emissora de televisió

11/10/1989

4

Cessió terreny de 132m2 (Can Quim) per urbanització c/Torrent Vidal

15/07/1988

3

Cessió ús de l'edifici situat al final de l'hort de la rectoria de St. Medir

01/05/1988

2

Cessió terreny

23/12/1985

1

Cessió terreny de 800m2 per obertura c/Baix - Zona Mas Angelats

05/10/1984

14/09/1996

31/12/1998

Anual
13/10/1999
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