
RELACIÓ DE CONVENIS ENTRE L'AJUNTAMENT DE SABADELL I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS
MODIFICACIONS A L' EXERCICI  DE 2016
(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 25/02/2016 ESPORTS
Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Joventut Atlètica Sabadell per tal 
de promoure l'atletisme.

Junta de Govern Local 14/03/2016 COMERÇ, CONSUM I TURISME
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 2016.

Ple 18/03/2016 RECURSOS HUMANS
Aprovació de la modificació de l'acord de condicions de treball/conveni 2014-2016, de conformitat amb el Reial decret-llei 
10/2015, d'11 de setembre.

Junta de Govern Local 02/05/2016 EDUCACIÓ
Aprovació de la segona addenda econòmica per al curs 2015-2016 del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell per al Pla Educatiu d'Entorn.

Junta de Govern Local 27/06/2016 HABITATGE
Ratificació de l'addenda de conveni entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell,  relatiu al 
programa de mediació per al lloguer social, per a l'any 2016

Junta de Govern Local 27/06/2016 HABITATGE
Ratificació de l'addenda de pròrroga del conveni entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell,  
relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge, per a l'any 2016.

Junta de Govern Local 10/10/2016 EDUCACIÓ
Aprovació de l'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.

Junta de Govern Local 17/10/2016 TREBALL I EMPRESA

Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Sabadell, per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la 
modalitat Pla de Transició

Junta de Govern Local 05/12/2016 CULTURA

Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració de 21 de novembre de 2014, entre l'Ajuntament de Sabadell, la 
Fundació Bosch i Cardellach i la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859, de les bases i la convocatòria de la 9a. 
edició de la Beca Miquel Carreras

Junta de Govern Local 19/12/2016 COMERÇ, CONSUM I TURISME
Aprovació de  la pròrroga del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Unió de Comerciants del Mercat 
Central per a l'any 2017.

Junta de Govern Local 19/12/2016 COMERÇ, CONSUM I TURISME
Aprovació de la pròrroga del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Asociación de Concesionarios de 
puestos de venta del Mercado Creu Alta de Sabadell per a l'any 2017.

Ple 22/12/2016 COMERÇ, CONSUM I TURISME
Aprovació de la pròrroga del conveni de delegació al consell comarcal del Vallès Occidental de la gestió dels serveis del 
Mercat Central de fruites i verdures del Vallès Occidental i de les pistes d'ensenyament i exàmens de conduir.

Ple 22/12/2016 DRETS CIVILS I CIUTADANIA

Aprovació de l'ampliació de la subvenció directa concedida a la  Coordinadora del Servei Ciutadà d'Acolliment als 
Immigrants (SCAI)  per a l'any 2016, per col·laborar en el servei d'assessorament jurídic a immigrants i altres projectes 
que l'entitat desenvolupa


