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

MODIFICACIONS A L'EXERCICI DE 2020

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://seua.sabadell.cat/seuelectronica/p/actes_cat.asp?

Òrgan d'aprovació Data Sessió Departament Descripció Punt

Ple 04/02/2020 RECURSOS HUMANS

Modificació de l'Acord/Conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Sabadell per als anys 

2019-2021.

Junta de Govern Local 24/02/2020 HABITATGE

Aprovació de 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 per al lloguer social, per a l'any 2020, i acceptació de l'aportació econòmica corresponent.

Junta de Govern Local 24/02/2020 HABITATGE

Aprovació de l'addenda de pròrroga 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 de Sabadell, per a l'any 2020, i acceptació de l'aportació econòmica corresponent.

Junta de Govern Local 20/07/2020 FORMACIÓ I SUPORT A L'OCUPACIÓ

Sol·licitud de pròrroga per a l'any 2021 del conveni interadministratiu 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.

Ple 08/09/2020 RECURSOS HUMANS Modificació de l'Acord-Conveni de condicions de treball del personal de l'Ajuntament de Sabadell 2019-2021.

Junta de Govern Local 05/10/2020 EDUCACIÓ

Aprovació de la segona addenda econòmica al 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 del curs 2020-2021.

Junta de Govern Local 13/10/2020 HABITATGE

Aprovació de l'addenda de pròrroga per a l'any 2020 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 de Sabadell, en relació amb la tramitació dels ajuts per contribuir a 

minimitzar l'impacte econòmic i social del covid-19 en els lloguers de l'habitatge habitual.

Junta de Govern Local 02/11/2020 SEGURETAT I CIVISME

Aprovació de la liquidació de l'addenda de 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 09/11/2020 HABITATGE

Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell i l'Associació 

de Veïns del barri d'Arraona Merinals, relatiu a l'àmbit dels 170 habitatges que van ser exclosos del procés de remodelació.

Junta de Govern Local 09/12/2020 ACCIÓ SOCIAL

Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre Creu Roja Espanyola i l'Ajuntament de Sabadell, en matèria d'acció social, 

comunitària i sociosanitària.

Junta de Govern Local 21/12/2020 OFICINA TÈCNICA DE PRESIDÈNCIA

Pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell, Promoció Econòmica de Sabadell, SL, el Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya, actuant a través del Servei Català de la Salut, i el Consorci Corporació Sanitària del Parc Taulí, per posar en 

marxa l'Hospital Salut/Hospital Temporal Vallès.

Junta de Govern Local 28/12/2020 COMERÇ I CONSUM

Pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Asociación de Concesionarios de puestos de venta del Mercado 

de la Creu Alta, per a l'administració dels serveis operatius i de la promoció comercial del Mercat de la Creu Alta.

Junta de Govern Local 28/12/2020 COMERÇ I CONSUM

Pròrroga i modificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Associació Unió de Comerciants del Mercat Central, 

per a l'administració dels serveis operatius i de la promoció comercial del Mercat Central.
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