
RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT DE  SABADELL I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS
EXERCICI  DE 2013

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 Pun t

Junta Govern Local 04-01-13 Espai Public

Aprovar el text de 16 convenis marc de col·laboració elaborats a l'efecte de subscriure per l'Ajuntament de 
Sabadell per a proposar, dissenyar i avaluar les activitats de cooperació en activitats orientades en el 
desenvolupament i impuls de la  innovació i la modernització en el disseny d'un model de ciutat i d'Ajuntament 
sostenible basats en les noves tecnologies dins del context de les anomenades Smart Cities amb les entitats 
seguents; com a operadors de serveis amb  TUS, SCCL,SERVEIS GENERALS PER MUNICIPIS SA I API 
MOVILIDAD S, SERVEIS MEDI AMBIENT SA, CLECE SA, ENVAC IBERIA SA, PLANTA INTERCOMARCAL 
DEL RECICLATGE SA i CIPO SCCL,   COMPANYIA D’AIGUES DE SABADELL I UTE ESE SABADELL; com 
a proveïdors de productes tecnològics amb MOBAISE MOBILE AUTOMATION I AUSA CENTER SLU, IDP 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA SL,  com a entitats públiques amb la FUNDACIÓ PRIVADA PARC 
DE RECERCA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA, com a operadors tecnològics MICROSOFT IBERICA SRL. 
Com a empresa amb experiència  R+D+I (estructuració jurídica) amb  J&A GARRIGUES SLP

Junta Govern Local 25-01-13 Espai Public

Aprovar el text de 4 convenis marc de col·laboració elaborats a l'efecte de subscriure per l'Ajuntament de 
Sabadell per a proposar, dissenyar i avaluar les activitats de cooperació en activitats orientades en el 
desenvolupament i impuls de la  innovació i la modernització en el disseny d'un model de ciutat i d'Ajuntament 
sostenible basats en les noves tecnologies dins del context de les anomenades Smart Cities amb les entitats 
seguents; com a operadors de serveis EL MOBILIARIO URBANO SLU; com a entitats públiques amb 
INSTITUT CATALA D’ENERGIA I LOCALRET, com a  agrupació empresarial sense afany de lucrea amb 
CLUSTER D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE CATALUNYA.

Junta Govern Local 01-02-13 Cultura
Ratificar el decret núm. 45/2013 relatiu a l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb motiu de la realització 
de la Cavalcada de Reis 2013.

Junta Govern Local 01-02-13 Cultura
Ratificar el decret núm. 12089/2012 relatiu a l'acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de 
Catalunya per al programa d'activitats de l'Estruch durant l'any 2012, així com l'aprovació d'un conveni de 
col·laboració.

Junta Govern Local 01-02-13 Educació
Aprovar el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 
Sabadell, per al sosteniment del funcionament de l'Escola de Música de titularitat de la corporació local, per al 
curs 2011-2012.

Junta Govern Local 01-02-13 Educació
Aprovar el conveni  entre el  Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 
Sabadell, per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d'educació infantil de 
titularitat municipal per al curs 2011-2012.

Junta Govern Local 01-02-13 Salut
Resoldre la finalització del Conveni subscrit entre el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Sabadell per a 
la gestió de la Unitat de Salut Laboral.

Indicador ITA Núm. 72. Es publica la relació dels c onvenis subscrits, amb menció de les parts firmants , el seu objecte i, si escau, les 
obligacions econòmiques convingudes.



Junta Govern Local 08-02-13 Espai Public
Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sabadell al conveni marc de col.laboració entre l'Agència de Residus de 
Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics 
(RAEE) subscrit en data 10 de juliol de 2012.

Junta Govern Local 08-02-13 Espai Public

Aprovar el text de 2 convenis marc de col·laboració elaborats a l'efecte de subscriure per l'Ajuntament de 
Sabadell per a proposar, dissenyar i avaluar les activitats de cooperació en activitats orientades en el 
desenvolupament i impuls de la  innovació i la modernització en el disseny d'un model de ciutat i d'Ajuntament 
sostenible basats en les noves tecnologies dins del context de les anomenades Smart Cities amb les entitats 
seguents; com a operadors de serveis FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA; com a 
operador tecnològic CIRCUTOR SA.

Junta Govern Local 08-02-13 Habitatge

Ratificar el decret 11888/2012 relatiu a l'aprovació de la liquidació a favor de la societat municipal VIMUSA, de 
la despesa finanera suportada a l'exercici 2011 en execució del Pla municipal de foment a la rehabilitació, 
sgons convenis aprovats per Junta de Govern Local d'11 d'abril de 2008 relatius a diferents programes en 
matèria d'habitatge.

Junta Govern Local 15-02-13 Educació
Aprovar el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 
Sabadell, per al sosteniment del funcionament de l'Escola d'Art Illa, per al curs 2011-2012.

Junta Govern Local 15-02-13 Espai Public

Aprovar el text del conveni marc de col·laboració elaborats a l'efecte de subscriure per l'Ajuntament de 
Sabadell per a proposar, dissenyar i avaluar les activitats de cooperació en activitats orientades en el 
desenvolupament i impuls de la  innovació i la modernització en el disseny d'un model de ciutat i d'Ajuntament 
sostenible basats en les noves tecnologies dins del context de les anomenades Smart Cities amb ROS ROCA; 
com a operador tecnològic en l'àmbit del medi ambient i PHIPILS IBERICA SA com a operador tecnològic en 
l'àmbit de l'enllumenat públic.

Junta Govern Local 22-02-13 Esports
Ratificar el conveni de col·laboració per la celebració del campionat d'Espanya absolut en pista coberta 2013, a 
Sabadell, entre l'Ajuntament de Sabadell, Promoció Econòmica de Sabadell SLU, la Federació Catalana i la 
Real Federación Española de Atletismo.

Junta Govern Local 01-03-13 Serveis Socials
Aprovar  l'addenda al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell, per 
al manteniment  del servei de punt de trobada de Sabadell i acceptar l'aportació econòmica en concepte de 
col·laboració.

Junta Govern Local 01-03-13 Educació
Aprovar la setena addenda del conveni de col·laboració institucional, signat entre l'Ajuntament de Sabadell i la 
Universitat Autònoma de Barcelona, pel projecte Campus Ítaca de la UAB, any 2013.

Junta Govern Local 08-03-13 Habitatge
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell al “Conveni per a la creació de Fons Socials d’Habitatges”, 
signat el passat 17 de gener de 2013, per Ministeris d’Economia i Competitivitat, de Foment, i de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, la FEMP, la Plataforma del Tercer Sector, i el sector bancari.

Junta Govern Local 08-03-13 Relacions Ciutadanes
Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona pel 
desenvolupament del programa de suport als ajuntaments per a l’impuls dels Serveis de Mediació Ciutadana i 
acceptar l’aportació econòmica.

Junta Govern Local 22-03-13 Habitatge
Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Associació d'Empleats Jubilats i 
Pensionistes de la Caixa d'Estalvis de Sabadell per oferir suport a les famílies usuàries d'Ofideute Sabadell.

Junta Govern Local 26-04-13 Salut
Aprovar la clàusula addicional cinquena, del Conveni subscrit entre el Servei Català de  la Salut i l'Ajuntament 
de Sabadell per al funcionament de la Unitat de Salut Laboral, de l'1 al 31 de gener de 2013.

Junta Govern Local 26-04-13 Salut
Renovar per a l'any 2013 el Conveni del Programa d'Aigües de Consum, subscrit entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell.

Junta Govern Local 26-04-13
Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes

Aprovar el text del Conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de 
Sabadell, i l'Agrupació de Defensa Forestal de Sabadell per a la participació al Pla d'Informació i Vigilància 
contra Incendis Forestals de l'any 2013.

Junta Govern Local 17-05-13 Cultura Aprovar un conveni de col·laboració amb activitats de  la programació d'artística de l'any 2013.
Junta Govern Local 17-05-13 Cultura Aprovar un conveni de col·laboració amb motiu dels actes de la Festa Major de l'any 2013.
Junta Govern Local 17-05-13 Cultura Aprovar un conveni de col·laboració amb motiu dels actes de la Festa Major de l'any 2013



Junta Govern Local 14-06-13 Espai Public

Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell, en 
virtut del qual es regulen diversos aspectes de la competència d'ambdues administracions pel que fa a la 
conservació i manteniment de les obres del projecte d'Instal.lació semafòrica a la carretera BV-2432 amb la 
Ronda de l'Ebre a Torre Romeu T.m. Sabadell, un cop efectuada la recepció de les mateixes.

Junta Govern Local 14-06-13 Espai Public
Aprovar l'addenda al 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 d'una experiència pilot per a 
l'optimització del transport escolar a aquesta població, aprovat per la Junta de Govern Local de 24/02/2012.

Junta Govern Local 14-06-13
Programa de Llicències 
Urbanístiques i Oficina del 
Patrimoni

Ratificar el decret 4528/2013, pel qual es deixa sense efectes el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Sabadell i el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, sobre la implantació dels visats d'idoneïtat tècnica 
urbanistica dels projectes que hagin de sotmetre's a la concessió de llicència urbanística municipal, aprovat per 
la Junta de Govern Local de 16/05/2008.

Junta Govern Local 14-06-13
Programa de Llicències 
Urbanístiques i Oficina del 
Patrimoni

Ratificar el decret 4529/2013, pel qual es deixa sense efecte el  conveni  de col.laboració amb el Col.legi Oficial 
d'Enginyers Industrials de Catalunya sobre la implantació del visat d'Idoneïtat tècnica i urbanística dels 
projectes que s'hagin de sotmetre a la concessió de llicència urbanística municipal. aprovat per la Junta de 
Govern Local de 28/11/2008.

Junta Govern Local 14-06-13
Programa de Llicències 
Urbanístiques i Oficina del 
Patrimoni

Ratificar el decret 5467/2013, relatiu al conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell, la 
Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la realització d'una campanya 
d'intervenció arqueològica de recerca a Sant Pau de Riu-sec (Sabadell, Vallès occ.) Any 2013.

Junta Govern Local 28-06-13 Cultura Aprovar un conveni de col·laboració amb motiu dels actes de la Festa Major de Sabadell de l'any 2013.

Junta Govern Local 28-06-13 Cultura
Aprovar un conveni de col·laboració amb motiu dels actes del Festival 30 Nits, de la Festa Major de Sabadell i 
Nadal de l'any 2013.

Junta Govern Local 05-07-13 Treball i Empresa

Aprovar la formalització d'un nou conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Fundación 
Secretariado Gitano, amb  el  desplegament  d'accions  per  tal  de  millorar  la  capacitat d'integració i 
d'incorporació de les persones de la comunitat gitana al mercat del treball i la ocupació i l'impuls de polítiques 
socials i actives d'ocupació.

Junta Govern Local 26-07-13 Cultura
Ratificar el decret núm. 6884/2013 relatiu a l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb CASSA en motiu dels 
actes de la Festa Major de Sabadell de l'any 2013.

Junta Govern Local 26-07-13 Espai Public
Aprovar l'addenda al conveni d'adhesió al sistema tarifari integrat de transport metropolità que es va signar en 
data 26 de juny de 2001 amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'empresa concessionària del 
transport urbà de viatgers TUS, SCCL.

Junta Govern Local 26-07-13 Esports
Aprovar el conveni amb Coca-Cola Iberian Partners, SA  regulador de la col·laboració en diversos actes 
esportius.

Junta Govern Local 26-07-13 Habitatge
Ratificar les addendes als convenis de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament 
de Sabadell relatius a l'Oficina Local d'Habitatge i al programa de Mediació per al lloguer social situades en 
aquest municipi aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de 21/09/2012.

Junta Govern Local 26-07-13 Serveis Socials
Ratificar el text i la signatura del conveni de col·laboració entre la Companyia d'Aigües de Sabadell, S.A. 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 2013.

Junta Govern Local 27-09-13 Cultura
Ratificar el decret 8612/2013 relatiu a l'aprovació d'un conveni de col·laboració per a les activitats de la Festa 
Major de Sabadell, Festival 30 Nits i programació estable de la temporada artística.

Junta Govern Local 27-09-13 Salut
Aprovar la clàusula addicional segona, 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 Local de Poble Nou, per a l'any 2013.

Junta Govern Local 11-10-13 Comerç, Consum i Turisme
Aprovar la reducció de l'aportació econòmica a favor de l'Associació Unió de Comerciants del Mercat Central 
de Sabadell, que deriva de la pròrroga del conveni de col.laboració per l'administració dels serveis operatius i 
la promoció comercial aprovat per la Junta de Govern Local de 28/12/2012.

Junta Govern Local 11-10-13 Comerç, Consum i Turisme
Aprovar la reducció de l'aportació econòmica a favor de l'entitat Asociación de Puestos de Venta del Mercado 
de la Creu Alta, que deriva de la pròrroga del conveni de col.laboració per l'administració dels serveis operatius 
i la promoció comercial aprovat per la Junta de Govern Local de 28/12/2012.



Junta Govern Local 11-10-13 Espai Public

Aprovar el text del conveni marc de col·laboració elaborats a l'efecte de subscriure per l'Ajuntament de 
Sabadell per a proposar, dissenyar i avaluar les activitats de cooperació en activitats orientades en el 
desenvolupament i impuls de la  innovació i la modernització en el disseny d'un model de ciutat i d'Ajuntament 
sostenible basats en les noves tecnologies dins del context de les anomenades Smart Cities amb 
ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT) com a associació d'industrials sense afany de lucre en 
l'àmbit d'investigació i desenvolupament (I+D)  i GAS ATURAL SERVICIOS SA com a operador tecnològic en 
l'àmbit de la comercialització, gestió d'energia, eficiència energètica i mobilitat sostenible.

Junta Govern Local 18-10-13 Cultura
Ratificar el decret núm. 8973/2013 relatiu a l'aprovació d'un conveni de col·laboració per a la realització del 
programa d'activitats Poetes en Acte.

Junta Govern Local 18-10-13 Habitatge
Aprovar el text i la signatura del Conveni de Col·laboració amb els seus documents annexos amb Catalunya 
Banc SAU, per a l'aportació d'habitatges destinats a lloguer assequible.

Junta Govern Local 25-10-13 Espai Public

Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sabadell al conveni marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de 
Catalunya i l'entitat Ecoembalajes España SA subscrit en data 22 de juliol de 2013 pel qual s'estableix el marc 
de col·laboració per a la gestió dels envasos i residus d'envasos així com la compensació econòmica pels 
costos addicionals efectivament suportats en concepte de recollida selectiva i transport d'aquests residus.

Junta Govern Local 31-10-13
Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes

Autoritzar a la Companyia d'Aigües de Sabadell, SA, perquè dugui a terme  la gestió que es 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.

Junta Govern Local 15-11-13 Cultura
Ratificar el decret 10565/2013 relatiu a l'aprovació d'un conveni de col·laboració per a la programació de 
música clàssica de la ciutat.

Junta Govern Local 22-11-13 Salut
Aprovar la clàusula addicional vint-i-unena, 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, per al 
període d' 1 de gener fins 31 de desembre  2013.

Junta Govern Local 29-11-13 Serveis Socials
Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell, per 
al manteniment  del servei de punt de trobada de Sabadell i acceptar l'aportació econòmica en concepte de 
col·laboració per a l'any 2014.

Junta Govern Local 20-12-13 Comerç, Consum i Turisme
Aprovar la pròrroga del Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i la Unió de Comerciants del Mercat Central 
per l'any 2014.

Junta Govern Local 20-12-13 Comerç, Consum i Turisme
Aprovar 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 l'any 2014.

Junta Govern Local 20-12-13 Salut
Ampliar la consignació econòmica del Conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de 
Sabadell, dins del Programa d'aigües de Consum, actualitzant-se així el conveni de 3/12/1997.

Junta Govern Local 20-12-13
Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes

Aprovar el text del Conveni de cooperació 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, en el marc del Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya per al període 2008-2012.

Junta Govern Local 20-12-13 Treball i Empresa
Ratificar el Decret núm. 11911/2013, d'aprovació de  l'adhesió al conveni de col·laboració amb el Ministeri 
d'Indústria, Energia i Turisme i la EXCMA. Diputació de Barcelona, per establir un Punt d'assessorament i inici 
d'activitat (PAE).

Ple 05-02-13 Drets Civils i Ciutadania
Aprovar la concessió a la Coordinadora del Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants (SCAI) d'una subvenció 
directa i, la formalització del conveni corresponent, per col.laborar en el servei d'assessorament jurídic a 
immigrants durant l'any 2013.

Ple 05-02-13 Drets Civils i Ciutadania
Aprovar la concessió a l'Associació Solidaris amb el Poble Sahrauí d'una subvenció per a l'any 2013, de forma 
directa,  i la formalització del conveni corresponent. (Projecte Casa d'acollida de malalts Saharauis)

Ple 12-03-13 Esports
Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Joventut Atlètica Sabadell per  l'organització del 
programa d'atletisme a  Sabadell així com la subvenció nominativa.

Ple 12-03-13 Esports
Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i el Consell Esportiu del Vallès 
Occidental per la promoció  de l'esport en edat escolar així com una subvenció nominativa.



Ple 12-03-13 Habitatge

Ratificar l'acord de la JGL de data 21 de desembre de 2012, relatiu a la sol.licitud a  l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya la pròrroga de l’addenda del conveni de col·laboració entre ADIGSA, empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sabadell relatiu a la rehabilitació dels habitatges situats a l’àmbit del 
Pla integral del Parc Fluvial del Riu Ripoll signada a data 28 de desembre de 2011.

Ple 09-04-13 Cultura
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.

Ple 09-04-13 Cultura
Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'Associació per a la formació de joves cantants de l'Òpera 
per al XVII curs de professionalització de joves cantants d'òpera i la formalització del conveni.

Ple 09-04-13 Esports
Aprovar un conveni amb el Club esportiu Sant Nicolau per al projecte : A Sabadell bàsquet per a tothom així 
com l'atorgament d'una subvenció directa.

Ple 09-04-13
Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes

Aprovar el text del Conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Agrupació de Defensa Forestal Sabadell ADF per 
l'atorgament d'una subvenció directa, a efectes de col·laborar en la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals per al període 2013

Ple 01-10-13
Sostenibilitat i Gestió 
d'Ecosistemes

Aprovar el text i la formalització del conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament 
de Sabadell per a l'assumpció municipal de la posada en funcionament de les instal·lacions de bioreactors de 
membranes de l'EDAR-Riu Sec

Ple 05-11-13 Espai Public
Aprovar el  conveni de col·laboració  a subscriure per l'Ajuntament de Sabadell, juntament amb els Ajuntaments 
de Barberà del Vallès i Badia, per la promoció, execució i manteniment d'obres de millora hidràulica del torrent 
dels Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès.

Ple 05-11-13 Planificació Urbanística
Aprovar l'addenda núm. 3 al conveni de col·laboració per a la construcció del projecte CIUTAT ESPORTIVA 
SABADELL-OLÍMPIA.

Ple 03-12-13 Espai Public
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament 
de Sabadell per a l'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d'emergències i 
seguretat de Catalunya.

Ple 03-12-13 Planificació Urbanística
Aprovar el text i la formalització del conveni anomenat Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge 
de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell per a la cessió obligatòria de terrenys i la recepció de les obres 
d'urbanització del grup d'habitatges d'Espronceda.


