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CONVENIS VIGENTS DE LA FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS 

Data Parts Objecte Període de vigència 
29/07/2007 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Col·laboració per a l’atenció de les persones 

beneficiàries del Programa de suport a l’acolliment 
residencial, centre de dia i habitatge tutelat per a gent 
gran. A aquests efectes, l’entitat posa a disposició del 
Departament 20 places, les quals suposen com a mínim 
un 10 % de la seva capacitat registral i no inferior a cinc 
places. 

Serà vigent mentre es 
mantingui vigent l’acreditació 
atorgada com a entitat 
col·laboradora. 

18/03/2014 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols La FGS, com a cedent, es compromet a cedir en dipòsit a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, com a 
cessionària, tota aquella documentació de la seva 
propietat generada en ocasió del desenvolupament de la 
seva activitat que no tingui ús administratiu, per tal de ser 
incorporada a l’Arxiu Municipal de St. Feliu de Guíxols. 
També és objecte d’aquest conveni la cessió del dret 
d’ús a favor de l’Arxiu Municipal de tota la documentació 
dipositada. 

Vigència indefinida. 

17/03/2015 Institut Català de la Salut Protocol de col·laboració entre l’ICS i les residències de 
gent gran gestionades per la FGS per a facilitar el 
contínuum assistencial dels professionals de l’ICS 
mitjançant l’accés a l’ECAP a les dependències dels 
esmentats centres. 

Anual, previstes pròrrogues 
tàcites d’any en any. 

07/07/2021 INS St. Josep de St. Feliu de Guíxols Establir els termes de la col·laboració entre el centre Cor 
de Maria Sant Josep de St. Feliu de Guíxols i la FGS per 
desenvolupar el projecte Servei Comunitari. 

Vigent per quatre anys, 
possibilitat de pròrrogues fins 
a quatre anys més. 

18/06/2018 Fundació Hospital de Palamós - SSIBE La cooperació entre les entitats per gestionar el servei de 
residència assistida i centre de dia dels centres “St. Feliu 
de Guíxols Gent gran” i “Residència Surís Gent Gran” 
com un servei de tipus assistencial, social, sense ànim 
de lucre, amb una finalitat d’atenció social dirigit a la gent 
gran en l’àmbit del terme municipal de Sant Feliu de 
Guíxols, i amb benefici a tota la comarca del Baix 
Empordà.  

Prorrogat per l’anualitat 
18/06/2021 – 17/06/2022 
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01/01/2022 Ajuntament de Sta. Cristina d’Aro Col·laboració entre l’Ajuntament de Sta. Cristina d’Aro i la 

Fundació Guíxols Surís pel pagament del cost del 
transport adaptat dels usuaris del servei residents al 
municipi de Sta. Cristina d’Aro 2022. 

el present Conveni tindrà una 
vigencia de un any, es podrà 
prorrogar expressament 
d'any en any excepte si hi ha 
denuncia per escrit d'alguna 
de les parts comunicada a 
l'altra part, en deguda forma i 
amb una antelació mínima 
de 3 mesos, abans de la 
finalització de cada any 
natural. La durada d'aquest 
conveni, però, no podrà ser 
superior als quatre anys. 

 


