RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT DE SABADELL I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS
EXERCICI DE 2015
El contingut dels acords de cada conveni es pot consultar a l'acta de sessió de l'òrgan d'aprovació corresponent (parts firmants, objecte, obligacions econòmiques)
http://ca.sabadell.cat/GovernRepresentacio/p/ordres_dia_cat.asp
Òrgan aprovació
Junta Govern Local
Ple

Data Sessió Departament
09/01/2015 Cultura
13/01/2015

Grups municipals

16/01/2015
Junta Govern Local

Treball i Empresa
16/01/2015

Junta Govern Local

Espai Public
23/01/2015

Junta Govern Local
Ple
Ple

Salut
03/02/2015
03/02/2015

Drets Civils i Ciutadania
Drets Civils i Ciutadania

03/02/2015
Ple
Junta Govern Local

Drets Civils i Ciutadania
13/02/2015

20/02/2015
Junta Govern Local

27/02/2015
Junta Govern Local

Recursos Humans

Descripció Punt
Aprovar un conveni de col·laboració per a la Cavalcada de Reis, any 2015.
Proposició del grup municipal d'Entesa per Sabadell per deixar sense efecte el conveni del Castell de Can
Feu.
Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació Inform i l'Ajuntament de Sabadell per regular la
participació de l'Ajuntament de Sabadell en l'execució del Programa SEFED, adreçada a afavorir la inserció
de demandants d'ocupació inscrits en les oficines de treball, i acceptar la subvenció atorgada per dos cursos
d'administratius polivalent.
Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consorci per a la gestió de residus del Vallès
Occidental i l'Ajuntament de Sabadell per a la recollida, transports i tractament dels residus especials en
petites quantitats fins el dia 25/05/2016.
Aprovar la Addenda i la clàusula addicional tercera, corresponent al Conveni signat entre el Servei Català de
la Salut i l'Ajuntament de Sabadell per al finançament de les despeses de funcionament i manteniment
derivades del Consultori Municipal de Poble Nou, per a l'any 2014.
Aprovar la concessió a la Coordinadora del Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants (SCAI) d'una
subvenció per a l'any 2015 de forma directa i el corresponent conveni regulador.
Aprovar la concessió a l'Associació Solidaris amb el Poble Sahrauí d'una subvenció per a l'any 2015 de forma
directa i el corresponent conveni regulador.

Aprovar la concessió a l'Associació d'atenció a pobres i marginats Eulàlia Garriga, -Càritas Sabadell- d'una
subvenció per a l'any 2015 de forma directa i el corresponent conveni regulador.
Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sabadell al conveni-tipus tramés per la Diputació de Barcelona a la
xarxacorh o espai presencial de la comunitat de recursos humans.

Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració, aprovat per la Junta de GOvern Local de 6 de juny de 2014,
entre l’Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Programa de suport als
ens locals per a l’impuls dels serveis de mediació ciutadana i acceptar la subvenció atorgada.
Relacions Ciutadanes
Modificar, als efectes d'adaptar-lo a l'acord del Ple Municipal de 13/01/2015, l'acord de la Junta de Govern
Local de 31/10/2013, d'autorització a la Companyia d'Aigües de Sabadell, SA, per la gestió que deriva del
Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Sabadell per a la posada en
funcionament de les instal·lacions de bioreactors de membranes de l'EDAR Sabadell-Riu Sec, aprovat al Ple
Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes de 01/10/2013, i modificat per addenda al Ple de 13/01/2015.

03/03/2015
Ple
Ple
Ple
Ple

Cultura
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015

Esports
Esports
Planificació Urbanística

13/03/2015
Junta Govern Local

Salut
13/03/2015

Junta Govern Local

Salut
13/03/2015

Junta Govern Local

Serveis Socials
13/03/2015

Junta Govern Local
Junta Govern Local

Treball i Empresa
20/03/2015

Treball i Empresa

27/03/2015
Junta Govern Local

Cultura
07/04/2015

Ple
Ple
Ple
Ple

Cultura
07/04/2015
07/04/2015
07/04/2015

Cultura
Cultura
Obres d'Equipaments

17/04/2015
Junta Govern Local

Espai Public

Aprovar l'acceptació d'una subvenció directa atorgada per la Diputació de Barcelona: l'atorgament d'una
subvenció directa a l'entitat Memòria del Futur i un conveni de col·laboració per a l'edició i publicació del llibre
Antoni Farrès i Sabater (1945-2009).
Aprovar la pròrroga del conveni amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental-Sabadell (CEVO-S), per a la
promoció de l'esport extraescolar, així com la concessió d'una subvenció nominativa.
Aprovar la pròrroga del conveni amb la Joventut Atlètica Sabadell així com la concessió d'una subvenció
nominativa.
Desestimar les al·legacions presentades i la sol·licitud de declaració de nul·litat de ple dret del Conveni
urbanístic de desenvolupament del sector Granja del Pas de Sabadell (C-16)
Ratificar la signatura d'una Addenda, en garantia de pagament, al Conveni de col·laboració entre el Servei
Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de Sabadell, referent a les prestacions assistencials a la població
del Sector de Sabadell amb problemes d'addicció a drogues, dins de la Xarxa d'atenció a les
Drogodependències, per a l'any 2014.
Ratificar la signatura d'una Addenda, en garantia de pagament, al Conveni de col·laboració entre el Servei
Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de Sabadell, referent a l'atenció a la població de Sabadell en els
àmbits d'actuació definits pel Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, per a l'any 2014.
Aprovar el text i la signatura del conveni de col·laboració entre la Companyia d'Aigües de Sabadell, SA i
l'Ajuntament de Sabadell, per a prestacions econòmiques d'ajuda a usuaris del municipi amb necessitats i per
a projectes de cooperació al desenvolupament, per al 2015.
Aprovar la formalització del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a través del
departament d'Ensenyament per a la realització d'un Pla de Transició al Treball a Sabadell, adreçat a joves
que han deixat l'ESO sense haver obtingut la corresponent titulació.
Aprovar la resolució de mutu acord del conveni subscrit amb la UOC en data 11 de maig de 1995, i la
formalització d'un nou conveni per a la col·laboració en el desenvolupament d'activitats d'interès mutu.
Aprovar la modificació d'un conveni de col·laboració aprovat per la Junta de Govern Local del 21/11/2014 en
què s'estableix la bonificació en el preu d'entrada en determinats espectacles de la programació artística de la
ciutat.
Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'Associació Rialles, espectacles infantils i juvenils, per a la
coorganització en les activitats del centre de creació, producció i exhibició la Sala Miguel Hernández, i la
formalització del conveni.
Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'Associació per a la formació de joves cantants de l'Òpera
per al XIX curs de professionalització de joves cantants d'òpera i la formalització del conveni.
Aprovar l'atorgament d'una subvenció directa a la Fundació Orquestra Simfònica del Vallès per a la realització
de diverses activitats i la formalització del conveni.
Aprovar el contingut i signatura de l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i
l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil Bravo de Sabadell.
Aprovar la sol.licitud d'adhesió al Conveni de col·laboració per a la recollida selectiva del paper i cartró entre
l'Agencia de Residus de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, l'Agrupació per a la Recollida Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya i el Gremi de Recuperació
de Catalunya, amb una vigència fins el 31 de desembre de 2015.

17/04/2015

Junta Govern Local
24/04/2015
Junta Govern Local
24/04/2015
Junta Govern Local

30/04/2015
Junta Govern Local
Junta Govern Local

08/05/2015

Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant subhasta electrònica i a través de la Plataforma electrònica de
contractació de l'Administració Publica (PECAP), del contracte de subministrament derivat de l'Acord marc pel
subministrament d'energia elèctrica, que té aprovat la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat
de Catalunya al que aquest Ajuntament hi està adherit en virtut del Conveni de col·laboració de 28 de
desembre de 2010; anomenat Subministrament d'energia elèctrica amb destinació als punts de consum en
mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus Organismes Autònoms, amb potència contractada
Espai Public
superior a 10kw, llevat dels subministraments d'enllumenat públic, dividit en quatre lots, per l'any 2015-2016.
Ratificar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sabadell, per a l’any 2015, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge
Habitatge
situada en aquest municipi, aprovat per la Junta de Govern Local de 28/11/2014.
Ratificar l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Sabadell relatiu al Programa de mediació d’habitatges per al lloguer social en el municipi de
Habitatge
Sabadell, aprovat per la Junta de Govern Local de 28/11/2014.
Aprovar, en el marc del Conveni de cooperació i col·laboració subscrit en data 02/06/2014 entre la Diputació
de Barcelona, l'Ajuntament de Sabadell, l'Agrupació de Defensa Forestal Sabadell i la Federació d'ADF del
Vallès Occidental, per a la gestió i l'execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de
prevenció d'incendis forestals, el detall de les actuacions del Programa anual d'execució del Pla municipal de
Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) i el Programa tècnic anual del Pla d'Informació i Vigilància contra
Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes Incendis Forestals (PVI)
Aprovar uns convenis de col·laboració amb diferents empreses amb motiu del Festival 30 Nits, Festa Major de
Cultura
Sabadell i activitats de Nadal per a l'any 2015.

29/05/2015
Junta Govern Local

Educació
29/05/2015

Junta Govern Local

Educació
29/05/2015

Junta Govern Local

Junta Govern Local
29/05/2015
Junta Govern Local
Junta Govern Local

27/07/2015
28/09/2015

Junta Govern Local
28/09/2015
Junta Govern Local

Aprovar la clàusula addicional vint-i-dosena, corresponent al Conveni signat entre el Servei Català de la Salut
i l'Ajuntament de Sabadell dins del programa derivat de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències.
Aprovar el segon conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la instal.lació d'equips de monitoratge i la
cessió d'un equip de medició dels camps electromagnètic, sen el marc del projecte de Governança
Radioelèctrica.
Treball i Empresa
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de
Sabadell per a l'execució del projecte Actuacions prevenció incendis forestals - Anualitat 2015. Projecte
Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes Boscos del Vallès 2012-2017.
Aprovar el text i la signatura del conveni de col·laboració, subscrit entre l'Ajuntament de Sabadell i la Creu
Serveis Socials
Roja a Sabadell, per col·laborar en l'activitat de lliurament de targetes d' alimentació infantil.
Aprovar el text i la signatura de l'addenda al conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social
i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell, per al manteniment tècnic del servei de
Serveis Socials
punt de trobada de Sabadell, per a l'any 2016.
Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'empresa Comercial Lanera, S.L., per a
reconstruir i finançar el mur de contenció i tanca mitgera deteriorats existents entre la finca del Complex
Obres d'equipaments
Esportiu de Sant Oleguer i la de l'empresa Comercial Lanera, S.L.
Salut

29/05/2015

Aprovar el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Sabadell, per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de Sabadell, per al curs 2013-2014.
Aprovar el nou conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Universitat Autònoma de
Barcelona, mitjançant la Fundació Autònoma Solidària, per participar en el projecte Campus Ítaca de la UAB i
determinar l'aportació econòmica de l'any 2015.

28/09/2015
Junta Govern Local

Espai públic
19/10/2015

Junta Govern Local
Junta Govern Local

Sostenibilitat i gestió d'ecosistemes
26/10/2015

Educació

29/10/2015
Ple

Sostenibilitat i gestió d'ecosistemes
02/11/2015

Junta Govern Local

Serveis Socials
26/11/2015

Ple

Espai públic
30/11/2015

Junta Govern Local
Junta Govern Local

CULTURA
14/12/2015

ESPAI PÚBLIC

21/12/2015
Junta Govern Local

SALUT
21/12/2015

SOSTENIBILITAT I GESTIÓ
D'ECOSISTEMES

22/12/2015

SOSTENIBILITAT I GESTIÓ
D'ECOSISTEMES

Ple

Ple
Ple
Ple
Ple

22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015

DRETS CIVILS I CIUTADANIA
DRETS CIVILS I CIUTADANIA
DRETS CIVILS I CIUTADANIA

28/12/2015
Junta Govern Local
Junta Govern Local

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
28/12/2015

COMERÇ, CONSUM I TURISME

Ratificar el Decret núm. 7741/2015 del regidor delegat d'Espai Públic que aprova el conveni de col·laboració a
subscriure entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Sabadell que té per objecte
establir el règim d'execució i de finançament del servei de transport escolar col·lectiu per garantir
l'accessibilitat dels alumnes residents al districte 7è del municipi i matriculats a cursos d'ensenyament
obligatori en centres educatius públics i també per aquells alumnes matriculats a cursos d'ensenyament
Aprovar el text de l'addenda al Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per a
l'execució del projecte Actuacions prevenció incendis forestals - Anualitat 2015. Projecte Boscos del Vallès
2012-2017
Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
per al finançament de les actuacions del Pla Educatiu d'Entorn, per al curs 2015-2016.
Acceptar el compromís de l'Agència Catalana de l'Aigua respecte a les atribucions de recursos en concepte
de reposicions i millores, de dates 11 de març i 13 d'abril de 2015 en el marc de l'addenda 1 al Conveni de
col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Sabadell per a la posada en funcionament
de les instal·lacions de bioreactors de membranes de l'EDAR Sabadell-Riu Sec
Aprovar el text i la signatura del conveni de col·laboració, a subscriure amb l'Oficina Local de la Creu Roja a
Sabadell, per col·laborar en el lliurament de bolquers a famílies en situació de vulnerabilitat i necessitats
d'ajuts per la subsistència, durant l'any 2015.
Establir el servei de transport urbà gratuït per als alumnes residents al districte 7è de Sabadell i matriculats en
el CEIP Agnès Armengol i en els cursos d'ESO de l'Institut La Serra i aprovar el text del conveni regulador.
Aprovar l'acceptació d'una subvenció per concessió directa de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona per tal de donar suport a la programació escènica municipal, així com la minuta del conveni de
col·laboració.
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i
l'Ajuntament de Sabadell per al servei de recollida d'oli domèstic usat en determinats punts de la ciutat.
Aprovar la clàusula addicional quarta, corresponent al Conveni signat entre el Servei Català de la Salut i
l'Ajuntament de Sabadell per al finançament de les despeses de funcionament i manteniment derivades del
Consultori Municipal de Poble Nou, per a l'any 2015.
Modificar l'autorització a la Companyia d'Aigües de Sabadell, SA, CASSA, en el marc del Conveni de
col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Sabadell per a la posada en funcionament
de les instal·lacions de membranes de l'EDAR-Riu Sec
Aprovar el text i la formalització de la 2a addenda al Conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de
l'Aigua per a la posada en funcionament de les instal·lacions de bioreactors de membranes de l'EDAR
Sabadell-Riu Sec
Aprovar la concessió d'una subvenció, de forma directa, a l'Assemblea Local Creu Roja a Sabadell i la
formalització del corresponent conveni
Aprovar la concessió d'una subvenció, de forma directa, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i
la formalització del corresponent conveni
Aprovar la concessió d'una subvenció, de forma directa, a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR) i
la formalització del corresponent conveni
Aprovar l'acceptació de la promesa de venda formulada per HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A.
(VIMUSA) de les finques situades a l'illa formada per l'Avinguda Can roqueta, carrer de Can Fadó, Avinguda
Can Bordoll i carrer de Ca n'Alzina i autoritzar la suscripció del corresponent conveni.
Aprovar la pròrroga del Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i la Unió de Comerciants del Mercat
Central per a l'any 2016.

