
RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT DE SABADELL I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS
EXERCICI  DE 2017

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)
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/actes_cat.asp

Òrgan aprovació Data Sessió Departament Descripció Punt

Junta de Govern Local 30/01/2017 CULTURA

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 per als anys 2016 i 2017, així com la minuta del conveni de 
col·laboració.

Junta de Govern Local 30/01/2017 CICLES VITALS

Aprovació de la pròrroga de l'encàrrec de gestió a habitatges municipals de Sabadell (VIMUSA) per a la gestió del servei 
de suport personal i social dels complexos d'habitatges amb serveis de l'Ajuntament de Sabadell (Complex Sant Oleguer, 
Complex Alexandra i Complex Parc Central) per dos anys més, així com aprovar el conveni regulador.

Junta de Govern Local 30/01/2017 TREBALL I EMPRESA

Acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per a la inserció laboral de persones en situació 
d'atur, majors de 30 anys,  per a l'any 2016 i 2017, en el marc del Programa 30 Plus, i formalització del conveni de 
col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per a l'execució del programa.

Junta de Govern Local 30/01/2017 TREBALL I EMPRESA

Acceptació de l'import corresponent a l'Ajuntament de Sabadell, com a part de la subvenció aprovada pel Servei 
d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya a favor de la Fundació privada INFORM, per a la  realització del Programa 
SEFED, i formalització del conveni de col·laboració amb la Fundació privada INFORM, per la realització del Programa 
SEFED.

Junta de Govern Local 13/02/2017 ESPAI PÚBLIC

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Sabadell, per al 
finançament del servei de transport escolar no obligatori mitjançant el servei públic d'autobusos urbans de Sabadell, per 
garantir l'accessibilitat dels alumnes residents al districte 7è del municipi i matriculats als nivells de 4t d'ESO a centres 
educatius públics i privats concertats de Sabadell ubicats fora del districte 7è, per al curs escolar 2016-2017.

15/02/2017 ESPORTS

Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de i la Joventut Atlètica Sabadell per a la promoció de 
l'atletisme mitjançant l'organització i el desenvolupament del programa d'atletisme a la ciutat de Sabadell, amb efectes de 
l´1 de gener de 2017 i fins el 31 de desembre de 2017, afegint al seu clausurat la proposa de la JAS d'aportar beques per 
facilitar la practica de l'atletisme a joves amb risc d'exclusió social i sense cap aportació econòmica per part de 
l'Ajuntament de Sabadell.

Junta de Govern Local 20/02/2017
SOSTENIBILITAT I GESTIÓ 
D'ECOSISTEMES

Aprovació de la modificació de l'autorització a la Companyia d'Aigües de Sabadell, SA (CASSA), per tal de dur a terme 
l'actuació per l'eliminació d'escumes als reactors de MBR Sabadell Riu, en el marc del conveni subscrit entre l'Agència 
Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Sabadell

Junta de Govern Local 13/03/2017 EDUCACIÓ

Aprovació de l'addenda al conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Sabadell, de creació d'una escola de música municipal, relativa a l'ampliació i 
modificació de la capacitat màxima simultània de l'esmentada escola.

Junta de Govern Local 20/03/2017 ACCIÓ SOCIAL

Aprovació del text i la signatura de l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell, per al manteniment  tècnic del servei de Punt de 
Trobada de Sabadell, per a l'any 2017.

21/03/2017 GESTIÓ TRIBUTARIA
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya I l'Ajuntament de Sabadell per a la 
recaptació en període executiu d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Sabadell.



Ple 30/03/2017 GESTIÓ TRIBUTARIA
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya I l'Ajuntament de Sabadell per a la 
recaptació en període executiu d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Sabadell.

Junta de Govern Local 10/04/2017 TREBALL I EMPRESA

Aprovació del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Sabadell i Sant Quirze del Vallès i Actividades 
Integradas, SA, per a l'execució conjunta del programa Modernització de la indústria de Sabadell i entorn: oportunitats 
d'inserció i innovació, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals, aprovat i subvencionat per la 
Generalitat de Catalunya.

Junta de Govern Local 24/04/2017 TREBALL I EMPRESA

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell, Promoció Econòmica de Sabadell, SL, el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, l'Associació Can Capablanca, Doble Via, SCCL i EI l'Eina SCCL, per al desenvolupament 
conjunt del projecte Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, en el marc del programa Aracoop, subvencionat per la 
Generalitat de Catalunya.

Junta de Govern Local 08/05/2017 EDUCACIÓ

Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i 
l'Ajuntament de Sabadell, relatiu a l'assumpció de les despeses que es deriven del funcionament de l'Institut la Serra.

Junta de Govern Local 16/05/2017 PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
Aprovació inicial del conveni entre l'Ajuntament de Sabadell, la societat Mas Duran SA i el Sr. Jorge de Pallejá Ricart per a 
l'adquisició de part de la finca denominada Manso Feu i del Castell de Can Feu.

Ple 25/05/2017 ACCIÓ SOCIAL
Aprovació del conveni de col·laboració  entre la Fundación Secretariado Gitano i l'Ajuntament de Sabadell per al programa 
operatiu d'inclusió social i de l'economia social del Fons Social Europeu.

Ple 25/05/2017 ACCIÓ SOCIAL
Aprovació del conveni de col·laboració  entre la Fundación Secretariado Gitano i l'Ajuntament de Sabadell per al programa 
operatiu d'inclusió social i de l'economia social del Fons Social Europeu.

Ple 25/05/2017 PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
Aprovació inicial del conveni entre l'Ajuntament de Sabadell, la societat Mas Duran SA i el Sr. Jorge de Pallejá Ricart per a 
l'adquisició de part de la finca denominada Manso Feu i del Castell de Can Feu.

Junta de Govern Local 29/05/2017 ESPAI PÚBLIC
Aprovació  del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i Habitages Municipales de Sabadell, per a la 
urbanització d'una porció de terreny de 137m2 de la finca situada a la ronda d'Europa, 506-510.

Junta de Govern Local 05/06/2017 POLICIA MUNICIPAL

Aprovació de la liquidació de l'addenda econòmica corresponent a l'exercici 2016 i de l'addenda econòmica prevista per a 
l'exercici 2017 del conveni de cooperació entre els municipis de Sabadell, Castellar del Vallès i Barberà del Vallès per a la 
prestació, de manera compartida, del servei auxiliar de grua municipal.

Junta de Govern Local 05/06/2017 EDUCACIÓ
Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Fundació Autònoma Solidària, per 
participar en el projecte Campus Ítaca de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l'any 2017.

Junta de Govern Local 12/06/2017 CULTURA
Aprovació de dos convenis de col·laboració per a la realització de les activitats de la Festa Major de Sabadell de l'any 
2017.

Junta de Govern Local 19/06/2017 EDUCACIÓ

Aprovació de la segona addenda econòmica per al curs 2016-2017 del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell per al Pla Educatiu d'Entorn.

20/06/2017 PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA Aprovació del conveni d'expropiació de mutu acord de la finca situada al carrer del Doctor Puig, núm. 18 (E-118).

20/06/2017
SOSTENIBILITAT I GESTIÓ 
D'ECOSISTEMES

Aprovació  del conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Sabadell, per a l'assignació 
de l'ús de les instal·lacions de bioreactors de membranes de l'EDAR Sabadell Riu-Sec i el seu finançament.

Junta de Govern Local 26/06/2017 PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA Aprovació del conveni d'expropiació de mutu acord de la finca situada al carrer del Doctor Puig, núm. 18 (E-118).

Ple 29/06/2017
SOSTENIBILITAT I GESTIÓ 
D'ECOSISTEMES

Aprovació  del conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Sabadell, per a l'assignació 
de l'ús de les instal·lacions de bioreactors de membranes de l'EDAR Sabadell Riu-Sec i el seu finançament.

Ple 29/06/2017 GRUPS MUNICIPALS

Proposició dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, de Convergència i Unió, de Ciutadans, del Partit 
Popular i dels regidors no adscrits Lluís Monge Presència i Carles Bosch Masó, a favor del retorn del Fons d'Acció Social 
previst a l'acord/conveni de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Sabadell per al període 2014-
2016.

Junta de Govern Local 17/07/2017
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ 
ESTRATÈGICA I TERRITORIAL

Aprovació del conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per dur a terme el workshop 
internacional City limits at work: Planning facing metropolitan challenges.

Junta de Govern Local 24/07/2017
SOSTENIBILITAT I GESTIÓ 
D'ECOSISTEMES

Aprovació de l'addenda núm. 1 al Conveni de cooperació, formalitzat en data 1 d'abril de 2014, entre el Consorci de 
Turisme del Vallès Occidental i els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet i 
Sabadell, per a l'execució del Projecte d'arranjament de la xarxa de camins de l'entorn del Riu Ripoll

Junta de Govern Local 24/07/2017 CULTURA
Aprovació de diversos convenis de col·laboració amb diferents empreses i/o entitats per a la realització de les activitats 
culturals del Festival 30 nits i més de la Festa Major i del Nadal de l'any 2017.



Junta de Govern Local 24/07/2017
SOSTENIBILITAT I GESTIÓ 
D'ECOSISTEMES

Aprovació de l'addenda núm. 1 al Conveni de cooperació, formalitzat en data 1 d'abril de 2014, entre el Consorci de 
Turisme del Vallès Occidental i els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet i 
Sabadell, per a l'execució del Projecte d'arranjament de la xarxa de camins de l'entorn del Riu Ripoll

Junta de Govern Local 18/09/2017 TREBALL I EMPRESA

Aprovació del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i 
Castellar del Vallès, per a l'execució conjunta del programa Serveis consolidats a l'emprenedoria i l'empresa.

Junta de Govern Local 25/09/2017 HABITATGE
Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell 
relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d'habitatges.

Junta de Govern Local 25/09/2017 HABITATGE
Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col.laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament 
de Sabadell, relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge, per a l'any 2017.

Junta de Govern Local 25/09/2017 SALUT

Aprovació de la clàusula addicional sisena del conveni de col·laboració mitjançant el qual l'Ajuntament de Sabadell posa 
gratuïtament a disposició del Servei Català de la Salut el local ubicat al carrer de Corredor, 6, per tal que es pugui prestar 
assistència sanitària pública.

Junta de Govern Local 25/09/2017 HABITATGE
Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell 
relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d'habitatges.

Junta de Govern Local 25/09/2017 HABITATGE
Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col.laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament 
de Sabadell, relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge, per a l'any 2017.

Junta de Govern Local 09/10/2017 ACCIÓ SOCIAL

Dació de compte del Decret d'Alcaldia número 9737/2017, de 19 de setembre, pel qual s'avoca la competència per 
aprovar la modificació de l'addenda al Conveni de col.laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell, per al manteniment tècnic del servei de Punt de Trobada de 
Sabadell.

Ple 11/10/2017 CULTURA
Aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Institut 
Català de les Empreses Culturals (ICEC) per a la participació en el programa Escena 25.

Ple 11/10/2017 CULTURA
Aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Institut 
Català de les Empreses Culturals (ICEC) per a la participació en el programa Escena 25.

Junta de Govern Local 16/10/2017 TREBALL I EMPRESA

Aprovació del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès, per 
a l'execució conjunta del projecte Foment de la innovació a la indústria, en el marc del recurs Projectes singulars de 
dinamització del teixit productiu.

Junta de Govern Local 23/10/2017 DRETS CIVILS I GÈNERE

Aprovació, per al període 2017 a 2019, del conveni marc de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del 
Vallès Occidental  i l'Ajuntament de Sabadell, per a la coordinació d'actuacions en l'àmbit d'informació i atenció a les 
dones, i de l'addenda per a l'any 2017.

Junta de Govern Local 30/10/2017 EDUCACIÓ
Aprovació de la cinquena addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell, per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2017-2018.

Junta de Govern Local 30/10/2017 DRETS CIVILS I GÈNERE

Modificació de l'addenda  per a l'any 2017 al conveni marc de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Sabadell, per a la coordinació d'actuacions en l'àmbit d'informació i atenció a les 
dones.

Junta de Govern Local 30/10/2017 COMERÇ I CONSUM

Aprovació del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental, l'Ajuntament de Sabadell i 
l'Ajuntament de Terrassa, per la coordinació i dinamització de les actuacions desenvolupades en el marc de la Taula 
Comarcal de Comerç per al període 2017-2018.

Junta de Govern Local 06/11/2017 EDUCACIÓ
Aprovació  del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya,  per al Pla de suport a l'aprenentatge de llengües.

Junta de Govern Local 11/12/2017
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
MEDIACIÓ

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament 
del Programa de suport als ens locals per a l'impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana.

Junta de Govern Local 18/12/2017 COMERÇ I CONSUM
Aprovació de la pròrroga del Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i la Unió de Comerciants del Mercat Central per a 
l'any 2018.

Junta de Govern Local 28/12/2017 TREBALL I EMPRESA

Acceptació de l'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, per al finançament del projecte Comunitat virtual i-Vallès: 
Impuls de la  indústria 4.0, i aprovació del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Sabadell, 
Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí i Montcada i Reixac, per a l'execució conjunta del projecte.

Junta de Govern Local 28/12/2017 ACCIÓ SOCIAL

Aprovació del conveni de col·laboració entre la Fundació Autònoma Solidària i l'Ajuntament de Sabadell, per a la 
continuïtat del pla pilot de mentoria amb adolescents provinents de famílies amb baix nivell sociocultural i econòmic, 
escolaritzats a l'Institut Jonqueres de Sabadell durant el curs 2017-2018.



Junta de Govern Local 28/12/2017 ACCIÓ SOCIAL
Aprovació  del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i Cruz Roja Española en matèria d'acció social, 
comunitària i socionanitària.

Junta de Govern Local 28/12/2017 COMERÇ I CONSUM
Aprovació de la pròrroga del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i la Asociación de Concesionarios de puestos de 
venta del Mercado Creu Alta de Sabadell per a l'any 2018.


