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

28/02/2019

RECURSOS HUMANS

Aprovació de l'Acord/Conveni regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/ques de l'Ajuntament de
Sabadell, 2019-2021.

Ple

28/02/2019

ESPORTS

Atorgament d'una subvenció directa nominativa al Consell Esportiu del Vallés Occidental-Sabadell (CEVO-S) i aprovació del
conveni.

Ple

28/02/2019

ESPORTS

Atorgament d'una subvenció directa nominativa a la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i aprovació del conveni.

Ple

20/03/2019

RECURSOS HUMANS

Aprovació de l'Acord/Conveni regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/ques de l'Ajuntament de
Sabadell, 2019-2021.

Ple

28/03/2019

SOSTENIBILITAT

Aprovació del conveni d'encomana de gestió entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Sabadell, per a la redacció del
projecte de diagnosi i rehabilitació de les passarel·les de Cal Grau i Molí d'en Fontanet, que creuen el riu Ripoll.

Ple

28/03/2019

SOSTENIBILITAT

Ple

28/03/2019

TRESORERIA

Aprovació del conveni d'encomana de gestió entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Sabadell, per a la redacció del
projecte de diagnosi i rehabilitació de les passarel·les de Cal Grau i Molí d'en Fontanet, que creuen el riu Ripoll.
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Agència Tributària de Catalunya, de desenvolupament
del conveni de 25 de juliol de 2016, de col·laboració en matèria d'intercanvi de dades amb transcendència tributària i prestació
de serveis tributaris.

Ple

28/03/2019

TRESORERIA

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Agència Tributària de Catalunya, per a l'alienació
mitjançant subhasta pública de béns embargats.

Junta de Govern Local

08/04/2019

HABITATGE

Aprovació 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 2019.

Junta de Govern Local

08/04/2019

HABITATGE

Junta de Govern Local

15/04/2019

SEGURETAT I PREVENCIÓ

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell, relatiu al Programa
de mediació per al lloguer social d'habitatges, per a l'any 2019.
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

15/04/2019

EDUCACIÓ

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Sabadell, per a la nova construcció de l'institut Arraona.

Ple

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.

Junta de Govern Local

27/05/2019

CULTURA

Aprovació de dos convenis de col·laboració per la realització de les activitats durant la Festa Major de Sabadell de l'any 2019.

Junta de Govern Local

03/06/2019

DRETS CIVILS I GÈNERE

Ple

26/07/2019

PROJECTE SABADELL 2030

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.
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

Ple

17/09/2019

ACCIÓ SOCIAL

Pròrroga del conveni entre el Comitè de la Creu Roja Espanyola a Sabadell i l'Ajuntament de Sabadell, per al cofinançament de les
accions de l'any 2019 en matèria d'acció social.

Junta de Govern Local

23/09/2019

CULTURA

Aprovació del conveni de col·laboració, entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Institut Català de les Empreses Culturals, per a la
participació en el programa Escena 25.

Ple

02/10/2019

CULTURA

Aprovació del conveni de col·laboració, entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Institut Català de les Empreses Culturals, per a la
participació en el programa Escena 25.

Ple

21/10/2019

CULTURA

Ple

21/10/2019

MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS

Junta de Govern Local

25/11/2019

EDUCACIÓ

Junta de Govern Local

25/11/2019

FORMACIÓ I SUPORT A L'OCUPACIÓ

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.
Aprovació del conveni de col.laboració interadministrativa entre l'Ajuntament de Sabadell i el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a la prestació del servei prelaboral per a persones amb problemàtica social
derivada de malaltia mental.

Junta de Govern Local

25/11/2019

FORMACIÓ I SUPORT A L'OCUPACIÓ

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

Junta de Govern Local

25/11/2019

FORMACIÓ I SUPORT A L'OCUPACIÓ

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 programa Indústria 4.0 local: sensibilització, experimentació i vocacions industrials.

Junta de Govern Local

02/12/2019

CULTURA

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i Foment del Reciclatge SA, per a la realització de la
Cavalcada de Reis de l' any 2020.

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i TUS, SCCL per a la realització d'activitats en motiu de la
Cavalcada de Reis de l'any 2020.
Autoritzar l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) a rebre, a compte de l'Ajuntament de Sabadell, els pagaments
de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l'àrea de Barcelona resultant del cinquè conveni de col·laboració entre
ambdues entitats per a l'any 2019.

Aprovació dels convenis de col·laboració entre Ca n'Oriac Comerç, Sabadell Comerç Centre, Comerç Creu, i l'Ajuntament de
Sabadell per a l'any 2019.

Junta de Govern Local

09/12/2019

COMERÇ, CONSUM I TURISME

Junta de Govern Local

16/12/2019

SALUT

Junta de Govern Local

16/12/2019

FORMACIÓ I SUPORT A L'OCUPACIÓ

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.
Acceptació de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a la realització del Programa de
simulació d'empreses amb finalitats educatives i formalització del conveni de col·laboració amb la fundació INFORM per
l'execució de l'esmentat programa.

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.

Ple

20/12/2019

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i Companyia d'Aigües de Sabadell, SA (CASSA), per dur a
terme les obres de renovació parcial de la canonada de Cerdanyola.

Ple

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.

Ple

20/12/2019

COMERÇ, CONSUM I TURISME

Junta de Govern Local

23/12/2019

SALUT

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.
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.

Junta de Govern Local

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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