
CONTRACTES
Títol Segona part contractant Data signatura

Full d'encàrrec de serveis professionals Dias Wadewitz, Carla 29/07/2016
Full d'encàrrec de serveis professionals Pla de gestió ramadera finca la Molina Ecafir SL 21/07/2016
Contracte de auditoria dels projectes Interreg Europe: BID-REX i BIO4ECO Check Account S.L. 19/07/2016
Contractació de l'anàlisi de flora i fauna de punt de partida dels espais inclosos dins del projecte de 
naturalització dels espais verds urbans de Barcelona

Ajuntament de Barcelona 31/05/2016
Contracte Erasmus+ projecte: Herbal Initiative for Youth-bridging the ocean Herbs4Youth Obcianske zdruzenia No Gravity 18/05/2016
Contracte per a l'estudi i seguiment de les ZEPA Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 

SAU
18/05/2016

Contracte de serveis entre clúster i associat Associació Clúster de la Biomassa de Catalunya 10/05/2016
Assistència tècnica per a la revisió del projecte d'ordenació forestal de la duna continental Departament de Territori i Sostenibilitat (Parc 

natrual del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter

28/04/2016

Contrat De Subvention pour la mise en oeuvre du projet PGI01505, BID-REX Région Nord de Calaix-Picardie 12/04/2016
Contrat De Subvention pour le mise en oeuvre du projet PGI01518, BIO4ECO Région Nord de Calais-Picardie 12/04/2016
Full d'encàrrec de Serveis Professionals (ENPI/2014/344-773 Grup Sylvestris S.L. 06/04/2016
Encàrrec de Serveis Professionals (TRUMAP) Tugrul Ay, Saadet 01/04/2016
Contracto de Servicios de Comunicaciones Móviles Pospago Empresas Vodafone España SAU 21/03/2016
Contracte de serveis d'auditoria Check Account S.L. 18/03/2016
Comanda núm PDR 33/2016 participació en la realització de la 4a revisió del pla bàsic de prevenció 
d'incendis forestals del Parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: simulació dels 
comportament del foc i anàlisi del risc 

Parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici (GENCAT)

01/03/2016

Full d'encàrrec de serveis professionals direcció d'obra repoblació a realitzar (ENPI2014/344-773 Líban) Grupo Sylvestris SL 15/02/2016
Modificació de contracte CMPUSALUS 04/02/2016
Full d'encàrrec de serveis professionals (ENPI/2014/344-773) El Khoung, Bilal Salim 31/01/2016
Full d'encàrrec de serveis professionals (ENPI/2011/344-773) HABCHI, Sami 31/01/2016
Agreement Number: WF80 World Wildlife Fund, Inc. (WWF) 28/01/2016
CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE LOCAL-MÒDUL PICÓ SERIOL, DOLORS 11/01/2016



Contracte per al desenvolupament d'accions formatives a l'empara de l'ordre EMO/204/2015, de 23 de 
juny. Programa treball i formació adreçat a persones  en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o 
el subsidi per desocupació

Consell Comarcal del Pallars Sobirà 30/12/2015

Partnersihip contract project N: 2015-1-TR01-KA204-022101 (REAL) Usak University 21/12/2015
Contracte per a l'adjudicació del servei de gestió d'assistència en viatges per al CTFC VIAJES BARCELÓ S.L. 17/12/2015
Contracte administratiu del servei de redacció del mapa i el pla formatiu per  al sector agroforestal de 
Catalunya 

LAVOLA 1981 S.A. 17/12/2015
Conveni per a "Organizing an Expert Meeting on Financial risk mitigation and risk management strategies 
to promote private sector forestry investments in March 2016"

Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO)

10/12/2015
Contracte de serveis (dominis limitats) ACENS TECHNOLOGIES S.L.U. 20/11/2015
Contracte de serveis (ampliació servidor) ACENS TECHNOLOGIES S.L.U 17/11/2015
Conveni de col·laboració per desenvolupar l'acció formativa per al Pla de Formació Intersectorial 
CP20140005

Institut per al Desenvolupament de la 
Formació i l'Ocupació (IDFO-Fundació Privada)  

15/11/2015

Full d'encàrrec de serveis professionals (parc nacional Bou-Hedma Ref. 2012/280-518) BELGHITH, Hassiba 19/10/2015
Contracte per a la prestació de serveis de: realització d'una sessió de formació de formadors sobre les 
tecnologies participatives de restauració i de rehabilitació de boscos de suredes

Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD)

01/10/2015
Contracte per al desenvolupament d'accions formatives a l'empara de l'ordre EMO/244/2015, de 29 de 
juliol. Programa treball i formació adreçat a persones beneficiàries de la RMI (Adm.Locals)

Consell Comarcal del Pallars Sobirà 30/09/2015

Full d'encàrrec de serveis professionals Al-Shouf Cedar Society 21/08/2015
Full d'encàrrec de serveis professionals (Líban) Association for Forest Development and 

Conservation (AFDC)
21/08/2015

Contracte per a la traducció d'un blog InfoPam i la seva inserció al lloc web del CEDDEM FRANCEAGRIMER 03/08/2015
Addenda al contracte de centre adherit FUNDACIÓN CCI 01/08/2015
Conveni per a cessió d'instal·lacions NETMIND S.L. 31/07/2015
Full d'encàrrec de serveis professionals (tasques d'implementació itineraris forestals terapeutics 
Demarcació de Lleida

FUNDACIÓ NATURA (ACCIÓNATURA) 28/07/2015
Encàrrec de serveis professionals Líban Moussalli, Maurice 20/07/2015
Contracte menor de subministrament i/o serveis per ampliar i millorar el web de l'Infobiomassa, afegint 
nous continguts i refent el disseny 

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA 15/07/2015
Contrate per a la caracterització de les pastures més abundants utlitzades al Parc Nacional d'Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici i la zona perifèrica dins el marc del projecte AIGÜESTORTES 14

TRAGSATEC - Tecnología y Servicios Agrarios 
SA

14/07/2015



Contracte administratiu de serveis d'assessoria jurídica, secretaria i inervenció del CTFC PUJOL COROMINES, CANDI 04/07/2015
Full d'encàrrec de serveis professionals (Líban) SEEDS-INT 01/07/2015
CONTRACT CONSULTANCY FOR THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF PARTICIPATORY FOREST 
DEVELOPMENT PLANS FOR THE EUROPEAID ACTION “BUILDING-UP A PARTICIPATORY GOVERNANCE 
FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS AND RURAL TERRITORIES IN LEBANON

Bernadette Karam 26/06/2015

CONTRACT CONSULTANCY FOR LOCAL COORDINATION, EXTENSION SERVICE AND ORGANIZATION OF 
PARTICIPATORY WORKSHOPS IN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAID ACTION “BUILDING-UP A 
PARTICIPATORY GOVERNANCE FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS AND 
RURAL TERR

SEEDS-INT 26/06/2015

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a l'estudi i seguiment de l'avifauna estepària. 
Campanya 2015-2016 Clau E1-MA-15900

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT, SAU 17/06/2015
Contracte menor administratiu (avaluació de la incidència de l'abellerol en l'activitat apícola Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural-Servei de 
Biodiversitat i Protecció dels Animals

15/06/2015

Contracte de cessió d'ús d'espai SFM4 FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA, Fundació 
especial.

10/06/2015
CONTRACTE MENOR ADMINISTRATIU (Síntesi de treballs de connectivitat d'ós bru a Catalunya (Piros 
LIFE)

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natura-Subdirecció 
General d'Activitats Cenegètiques i de Pesca 
Continental

05/06/2015

Full d'encàrrec de serveis professionals (memòria tècnica planocaducifolis) FEDERACIÓ CATALANA D'ASSOCIACIONS DE 
PROPIETARIS FORESTAL (BOSCAT)

02/06/2015
Full d'encàrrec de serveis professionals (cas de protecció contra la predació per fauna cinegètica CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA 02/06/2015
Contracte d'Auditoria del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya CHECK ACCOUNT SL 31/05/2015
Annex al contracte per a l'adjudicació de les acutacions d'execució de la conservació a les teixedes del LIC 
Alta Garrotxa- massís de les salines en el marc del projecte LIFE TAXUS 

LA FAGEDA FUNDACIÓ 25/05/2015
Contracte menor LIFE 12. Acció B8-Seguiment plantacions i nitrogen del sòl Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural 
21/05/2015

Full d'encàrrec de serveis professionals UPC-SARTI 04/05/2015
Contracte de comande d'una prestació d'expert projecte FFEM Association Plan Blue 04/05/2015
Annex al contracte en el marc del projecte LIFE12 ENV/ES/000647 Francesc Melendres 27/04/2015



Contracte per a l'adjudicació del servei d'acompanyament en la consolidació del clúster a través del 
projecte 

Cluster Development S.L. 13/04/2015
Contracte menor assistència tècnica espais Xarxa Natura 2000 Departament de Territori i Sostenibilitat 29/03/2015
Full d'encàrrec de serveis professionals (analítiques de sols) Fundació Bosch Gimpera 12/03/2015
Amendment Nº 2 to the contract MEDLAND 2020 Provence-Alpes-Côte d'Azur Region 03/03/2015
Contracte de prestació de serveis esdeveniments gastronòmics Gastronomia el Palau S.L. 01/03/2015
Contracte subministrament d'energia elèctrica de baixa tensió (edif. Cedricat) Electra del Cardener Energia S.A 01/03/2015
Contracte de subministrament d'energia elèctrica de baixa tensió (edf. Can Mascaró) Electra del Cardener Energia S.A. 01/03/2015
Contracte de subministrament d'energia elèctrica de baixa tensió (edf. seminari) Electra del Cardender Energia S.A. 01/03/2015
Proposta d'associació per a la gestió de la prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències 
comunes

MUTUA INTERCOMARCAL 18/02/2015
Contracte servei mòbil Wireless Logic S.L. 13/02/2015
Annex al contracte del marc del projectes LIFE12 ENV/ES/000647 (canvi raó social) Ramon Saborit Casas 02/02/2015
Consultancy to provide support on freshwater conservation planning, GIS/Marxan analysis, and 
identification of priority rivers for potential protection - WWF-BUTHAN

WWF - World Wildlife Fund, Inc. 01/02/2015
Contracte de col·laboració Université d'Aix Marseilla 28/01/2015
Addenda al contracte mixt d'obra, serveis energètics i manteniment integral i el subministrament d'una 
instal·lació de biomassa de 500 Kw a la zona esportiva municipal de Tossa de Mar

Ajuntament de Tossa de Mar i Soler Ebergy 
Services SL

26/01/2015

Full d'encàrrec de serveis professionals (centros de semillas del mediterràneo) Grupo Sylvestris SL 15/01/2015
Contracte relatiu a la resolució del contracte de cessió d'ús de la segona planta de l'edifici Can Mascaró INCAFUST 01/01/2015
Contracte per a la presetació dels serveis de vigilància de la salut Centre Mèdic Pla d'Urgell S.A. 01/01/2015
Contracte pel subministrament i instal·lació d'una xarxa de distribució de calor a partir de biomassa 
forestal de 120 Kw que donarà servei a 4 edificis del municipi d'ogassa.

Pous Roca Energies SL 30/12/2014
Contracte mixt d'obra, serveis energètics i manteniment integral i el subministrament d'una instal·lació 
de biomassa de 500 Kw a la zona esportiva municpal de Tossa de Mar

Soler Energy Services SL 30/12/2014
Contracte pel subministrament i instal·lació d'una caldera de biomassa per calefacció al CEIP les Falgueres 
i a l'escola de dansa de Celrà

Energrup Bio-Renovables SL 22/12/2014
Contracte per a la instal·lació d'una xarxa de calor al fòrum de Llívia Solsona V J 2005 SL 22/12/2014
Contracte per a la instal·lació d'una xarxa de calor al fòrum de Llívia Solsona V J 2005 SL 22/12/2014
Contracte dins el marc del projecte LIFE12 ENV/ES/000647 Ramon Saborit 20/12/2014
Contrato de servicios (materiales didacticos para 6 cursos de master proyecto SAPHE) Universidad de Valladolid 09/12/2014



Full d'encàrrec de serveis professionals pels treballs en el projecte de la calculadora de la petjada de 
carboni i del balanç energètic de productes fusters

Inèdit Innovació S.L. 02/12/2014
Acord de resolució de contracte per a l'accés a la base de dades Web of Science i serveis inherents del 
FECYT

FECYT 01/12/2014
Contracte per al desenvolupament d'accions formatives a l'empara de l'ordre EMO/221/2014 de 21 de 
juliol. Programa treball i formació

Consell Comarcal del Solsonès 27/11/2014
Acord entre el CTFC i la UdL projecte FCT-14-8169 Universitat de Lleida 04/11/2014
Full d'encàrrec de serveis professionals assessorament tècnic actuacions previstes en el PTGMF de la 
finca La Devesa de Maials

Diputació de Lleida 28/10/2014
Project Funding Agreement European breeding bird atlas Seiss Ornitological Institute (SOI) 17/10/2014
Full d'encàrrec de serveis (centro nacional de semillas para el Líbano) Forestal Catalana SA 13/10/2014
Full d'encàrrec de serveis professionals pla d'ordenació de recursos forestals de l'Alt Pirineu Aran Elena Tomàs Ferré 03/10/2014
Full d'encàrrec de serveis professionals (Líban) SEEDS-Int 01/10/2014
Contracte per l'estudi de seguiment de l'avifauna estepària. Mesures correctores i compensatòries del 
regadiu del sistema Segarra-Garrigues. Declaració d'impacte ambiental 2010. Campanya 2014-2015

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 
SAU

04/09/2014

Contracte d'arrendament de local-mòdol 186 Pintó 01/09/2014
Contrac technical support to the Lebanon World Bank Group 29/08/2014
Gran contract identification number: ENPI/2014/344-773 Ministry of Agriculture of Lebanon 14/07/2014
Contracte per a la realització d'un treball especial per a l'emissió de diversos informes de revisió del 
comptes justificatius de subvencions del SOC

Vir Audit S.L.P. 21/06/2014
Contracte per a l'adjudicació del servei de redacció del Pla d'acció des sector forestal del Solsonès LAVOLA 1981 SA 03/06/2014
Full d'encàrrec per serveis professionals identificación d'indicadors de la biodiversitat en una finca 
vitivinícola

CASTELL DEL REMEI S.L 02/06/2014
Conveni específic de col·laboració en el projecte LIFE12/ENV/ES/000730. Anualitat 2014 CPF Centre de la Propietat Forestal 02/06/2014
Full d'encàrrec per serveis professionals per a l'estudi dels efectes de l'ús de fangs residuals als sòls de la 
finca VEGETÀLIA 

VEGETÀLIA S.L. 26/05/2014
Full d'encàrrec per a serveis professionals (PAM) SEMILLAS BATLLE SA 20/05/2014
Full d'encàrrec de serveis professionals (creació mecanisme i gestió del carboni capturat per les 
explotacions vitivinícoles)

Associació AEI INNOVI 20/05/2014
Full d'encàrrec de serveis professionals (vinya calor / fred calderes biomassa) CODORNIU SA 20/05/2014
Full d'encàrrec per serveis professionals (melissa officinalis a Sagàs) L'ARMENGOL SCP 20/05/2014



Full d'encàrrec de serveis professionals treballs per a l'elaboració d'un sistema de desembosc per a 
biomassa forestal de cale aeri

Estrats del Bosc S.L. 20/05/2014
Full d'encàrrec de serveis professionals per l'estudi i anàlisi de rendiment de l'ús d'una cuba. Materials Forestals S.L. 20/05/2014
Full d'encàrrec per serveis professionals (implementació control humitats en estocs de biomassa) Federació catalana d'associacions de 

propietaris forestals
20/05/2014

Full d'encàrrec de serveis implementació National Forest Programme (Liban) Pascale Milan 16/05/2014
Full encàrrec de serveis (Liban) Chadi Mahanna 16/05/2014
Full d'encàrrec per serveis professionals (Lebanon) ISS (Rony AWAD) 16/05/2014
Full d'encàrrec per a serveis professionals (Líban) SEEDS-Int 16/05/2014
Full d'encàrrec per serveis professionals (NFP) Lebanon Chadi MOHANNA 10/05/2014
Full d'encàrrec de serveis professionals per implementació National Forest Programme (Lebanon) Herself (Pascale Milan) 10/05/2014
Contract on the collection of hidro-sedimentary data in river basins of the southern Pyrenees Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 

GmbH - UFZ
07/05/2014

Etude sur la santé de la forêt du site pilote de Senalba (Algérie) dans le cadre du projet 
GCP/GLO/458/FRA et sa capacité de s¡adapter aux changements climatiques

Organització de les Nacions Unides per 
l'Alimentació i l'Agricultura (FAO)

29/04/2014
Contracte d'auditoria de comptes Faura-Casas, Auditors Consultors, SL 24/04/2014
Assessorament per a la formació d'un clúster de biomassa LEITAT 24/04/2014
Contracte pel desenvolupament del mostreig florístic de males herbes seguint el protocol establert en el 
projecte Farmland

Universitat de Lleida 23/04/2014
Contracte dins el marc del projecte LIFE12 ENV/ES/000647 "Explotaciones agràrias para el futuro: 
Innovació per a la gestió sostenible de la fertilizació des de la granja fins al sòl

Melendes Cinca, Francesc 16/04/2014
Full d'encàrrec per serveis professionals (Bou-Hedma) Tuníssia M. ZOUARI Mehdi 14/04/2014
Concert per a la prestació dels serveis de vigilància de la salut Centre Mèdic Pla d'Urgell SA 01/04/2014
Contracte del servei per al disseny d'un prototip per recopilar les dades de l'activitat pesquera de les 
embarcacions-Projecte pilot "Fishing&Marketing Box"

Forestal Catalana SA 25/03/2014
Contracte per ser membre Base del club KYOTO Fundació Empresa & Clima 24/03/2014
Contrato de prestación de servicios de evaluación y certificación de conocimientos de idiomas Fundación CCE - Fundación para la 

certificación de competencias en idiomas 
21/02/2014

Contract community programme LEONARDO DA VINCI Kastamonu Regional Directorate of Forestry 13/02/2014



Contracte per a l'establiment d'una plantació experimental de frondoses nobles a la finca "Casanova de 
Sant Honorat"

Maria Teresa Corominas Salamero 06/02/2014
Constitució d'un dret real per a la custòdia de teixedes a la Serra de Llaberia Consorci de la Serra de Llaberia et al 05/02/2014
Contracte de serveis d'assistència tècnica al CTFC en el marc del projectes MARIE Òscar Montserrat i Fité 03/02/2014
Contracte per la direcció tècnica de les actuacions de conservació a les teixedes del LIC Alta Garrotxa-
Massís de les Salines, en el marc del projecte "Improvement of Taxus baccata conservation status in 
north-eastern Iberian Peninsula" 

Consorci per a la protecció i la gestió de l'EIN 
de l'alta Garrotxa

01/02/2014

Contracte per a l'adjudicació del servei de seguiment tècnic extern operatiu del projecte WOODTECH Geie Forespir 24/01/2014
Contracte per a l'adjudicació de les actuacions d'execució de la conservació a les teixedes del LIC Alta 
Garrotxa-Massís de les Salines en el marc del projecte Taxus Baccata

La Fageda SCCL 23/01/2014
Contracte d'arrendament de material informàtic INPROJECT 21/01/2014
Contracte per a l'establiment d'una plantació experimental de frondoses nobles a la finca "Cabana de 
Dalt"

Àngela Regada Codina 20/01/2014
Contracte per a l'assistència tècnica per a la diagnosi, estudi viabilitat explotació, capacitació i seguiment 
posada en marxa explotació en Tambocco (Angola)

Global Nzunzu Investimentos Lda 16/01/2014
Contracte per a l'assessorament i posterior execució de diferents projectes de recerca UdL-Universitat de Lleia 02/01/2014


