
RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT DE SABADELL I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS
MODIFICACIONS A L'EXERCICI DE 2019

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 d'aprovació Data Sessió Departament Descripció Punt

Ple 15/04/2019 SEGURETAT I PREVENCIÓ

Aprovació de la liquidació de l'addenda econòmica corresponent a l'exercici 2018 i de l'addenda econòmica prevista per a 
l'exercici 2019 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 20/05/2019
INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA I 
MEDIACIÓ

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

Ple 03/06/2019 DRETS CIVILS I GÈNERE
Aprovació de l'addenda per a l'anualitat de 2019, del conveni marc de col·laboració, 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 26/07/2019 PROJECTE SABADELL 2030

Aprovació de l'addenda al conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a  l'encomana de 
gestió per una actuació coordinada a la convocatòria de subvenció FEDER per fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de 
les entitats locals (Resolució TES/1849/2018, de 24 de juliol) en relació a la via ciclista en l'àmbit interurbà entre Sabadell i Sant 

Junta de Govern Local 25/11/2019 EDUCACIÓ
Aprovació de la primera 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, per al curs 2019-2020.

Ple 20/12/2019 SALUT
Revisió del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del 
Servei Català de la Salut, i el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

Junta de Govern Local 20/12/2019 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 2020.

Junta de Govern Local 20/12/2019 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 2020.

23/12/2019 SALUT

Aprovació de la clàusula addicional vuitena 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 a càrrec del CatSalut.

23/12/2019 SEGURETAT I CIVISME
Aprovació del conveni de cooperació entre els ajuntaments de Castellar del Vallès i Sabadell per a la prestació, de manera 
compartida, del servei auxiliar de grua municipal.
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