
RELACIÓ DE CONVENIS ENTRE L'AJUNTAMENT DE SABADELL I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS
MODIFICACIONS A L' EXERCICI  DE 2015
(addendes, pròrrogues, desistiment, modificacions )

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 Data Sessió Departament Descripció Punt

Ple
13/01/2015

Grups municipals
Proposició del grup municipal d'Entesa per Sabadell per deixar sense efecte el conveni del Castell de Can 
Feu.

Junta Govern Local
16/01/2015

Espai Public

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.

Junta Govern Local
23/01/2015

Salut

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.

Junta Govern Local

20/02/2015

Relacions Ciutadanes

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.

Junta Govern Local

27/02/2015

Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes

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 
de 01/10/2013, i modificat per addenda al Ple de 13/01/2015.

Ple
03/03/2015

Esports
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.

Ple
03/03/2015

Esports
Aprovar la pròrroga del conveni amb la Joventut Atlètica Sabadell així com la concessió d'una subvenció 
nominativa.

Ple
03/03/2015

Planificació Urbanística
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)

Junta Govern Local

13/03/2015

Salut

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.

Junta Govern Local
13/03/2015

Salut

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.



Junta Govern Local
20/03/2015

Treball i Empresa
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.

Junta Govern Local
27/03/2015

Cultura

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.

Ple
07/04/2015

Obres d'Equipaments
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.

Junta Govern Local

17/04/2015

Espai Public

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.

Junta Govern Local
24/04/2015

Habitatge

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 
situada en aquest municipi, aprovat per la Junta de Govern Local de 28/11/2014.

Junta Govern Local
24/04/2015

Habitatge

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 
Sabadell, aprovat per la Junta de Govern Local de 28/11/2014.

Junta Govern Local

30/04/2015

Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes

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 
Incendis Forestals (PVI)

Junta Govern Local
29/05/2015

Salut
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.

Junta Govern Local
28/09/2015

Serveis Socials

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 
punt de trobada de Sabadell, per a l'any 2016.

Junta Govern Local
19/10/2015

Sostenibilitat i gestió d'ecosistemes

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

Junta Govern Local
26/10/2015

Educació
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.

Junta Govern Local

21/12/2015

SALUT

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.

Ple
21/12/2015 SOSTENIBILITAT I GESTIÓ 

D'ECOSISTEMES

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

Ple
22/12/2015 SOSTENIBILITAT I GESTIÓ 

D'ECOSISTEMES

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

Junta Govern Local
28/12/2015

COMERÇ, CONSUM I TURISME
Aprovar la pròrroga del Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i la Unió de Comerciants del Mercat 
Central per a l'any 2016.


