
NÚM. CONCEPTE PARTS ÒRGANS 
DATA 

APROVACIÓ 
ÒRGAN 

001-P 2018 
Pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en matèria de comptabilitat i eficiència energètica 

Ajuntament de Tagamanent Ple 
2018/01, 24 de 
gener (5) 

002-CV 2018 Conveni regulador de la subvenció  
ASPACE Associació de la 
paràlisi cerebral 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (7) 

003-CV 2018 Conveni regulador de la subvenció Apindep Ronçana SCCL  Ple 
2018/01, 24 de 
gener (8) 

004-P 2018 Pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en matèria d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria 

Ajuntament de Tagamanent Ple 
2018/01, 24 de 
gener (12) 

005-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament d'Aiguafreda Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

006-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

007-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Bigues i Riells Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

008-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

009-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Campins Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 



010-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Canovelles Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

011-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

012-CV 2018   
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Cardedeu Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

013-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

014-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntamnet de Fogars de 
Montclús 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

015-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

016-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de la Garriga Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

017-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Gualba Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

018-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 



019-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Lliçà de Vall Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

020-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

021-CV 2018  
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Martorelles Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

022-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

023-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Montmeló Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

024-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Montornès del 
Vallès 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

025-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Montseny Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

026-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Parets del 
Vallès 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

027-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 



028-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

029-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Sant Celoni Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

030-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

031-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

032-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

033-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

034-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

035-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Santa Maria 
de Martorelles 

Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 

036-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Granollers Ple 
2018/01, 24 de 
gener (11) 



037-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

Ple 
1/2018, 24 de 
gener (11) 

038-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Tagamanent Ple 
1/2018, 24 de 
gener (11) 

039-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Vallgorgina Ple 
12018, 24 de 
gener (11) 

040-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Vallromanes Ple 
1/2018, 24 de 
gener (11) 

041-CV 2018 
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

Ple 
1/2018, 24 de 
gener (11) 

042-CV 2018  
Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

Ple 
1/2018, 24 de 
gener (11) 

043-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en empreses-Programa 
d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació" 

Ondia Brand marketing, S.L. 
Decret de 
Gerència 

2018/01, 19 de 
gener 

044-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en empreses-Programa 
d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació" 

Talentagora, S.L. 
Decret de 
Gerència 

2018/01, 19 de 
gener 

045-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en empreses-Programa 
d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació" 

Vicenç Huguet Paradell 
Decret de 
Gerència 

2018/01, 19 de 
gener 



046-CV 2018 
Conveni de col•laboració per a la prestació del servei d’assessorament i orientació 
sociolaboral en el municipi 

Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès 

Decret de 
Presidència 

13/2018, 23 de 
gener 

047-CV 2018 
Conveni de col•laboració per a la prestació del servei d’assessorament i orientació 
sociolaboral en el municipi 

Ajuntament de La Llagosta 
Decret de 
Presidència 

10/2018, 23 de 
gener 

048-CV 2018 
Conveni de col•laboració per a la prestació del servei d’assessorament i orientació 
sociolaboral en el municipi 

Ajuntament de Lliçà de Vall 
Decret de 
Presidència 

12/2018, 23 de 
gener 

049-CV 2018 
Conveni de col•laboració per a la prestació del servei d’assessorament i orientació 
sociolaboral en el municipi 

Ajuntament de Montmeló 
Decret de 
Presidència 

9/2018, 23 de 
gener 

050-CV 2018 
Conveni de col•laboració per a la prestació del servei d’assessorament i orientació 
sociolaboral en el municipi 

Ajuntament de Parets del 
Vallès 

Decret de 
Presidència 

11/2018, 23 de 
gener 

051-CV 2018 
Conveni de col•laboració per a la prestació del servei d’assessorament i orientació 
sociolaboral en el municipi 

Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Decret de 
Presidència 

14/2018, 23 de 
gener 

052-CV 2018 
Conveni de col•laboració per a la prestació del servei d’assessorament i orientació 
sociolaboral en el municipi 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

Decret de 
Presidència 

08/2018, 23 de 
gener 

053-CV 2018 
Conveni en relació amb el projecte Ateneu cooperatiu del Vallès Oriental, en el marc de 
l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre, del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 

Doble Via SCCL 
Comissió de 
Govern 

2018/02, 21 de 
febrer 

053-CV 2018 
Conveni en relació amb el projecte Ateneu cooperatiu del Vallès Oriental, en el marc de 
l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre, del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 

Contrapunt SCCL 
Comissió de 
Govern 

2018/02, 21 de 
febrer 



053-CV 2018 
Conveni en relació amb el projecte Ateneu cooperatiu del Vallès Oriental, en el marc de 
l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre, del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 

Consell Rector d’Escola Sant 
Gervasi SCCL 

Comissió de 
Govern 

2018/02, 21 de 
febrer 

053-CV 2018 
Conveni en relació amb el projecte Ateneu cooperatiu del Vallès Oriental, en el marc de 
l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre, del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 

Consell Rector d’Espai 
Assessor SCCL 

Comissió de 
Govern 

2018/02, 21 de 
febrer 

053-CV 2018 
Conveni en relació amb el projecte Ateneu cooperatiu del Vallès Oriental, en el marc de 
l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre, del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 

Consell Rector de Facto 
Assessors SCCL 

Comissió de 
Govern 

2018/02, 21 de 
febrer 

054-CV 2018 
Conveni de col•laboració per a la prestació del servei d’assessorament i orientació 
sociolaboral en el municipi 

Ajuntament de Bigues i Riells 
Decret de 
Presidència 

57/2018, 7 de 
març 

055-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de polítiques 
de joventut 

Ajuntament de Gualba Ple 
2/2018, 21 de 
març  

056-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de polítiques 
de joventut 

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

Ple 
2/2018, 21 de 
març  

057-CV 2018 Conveni de col·laboració en relació amb la Fira Guia’t 2018 Ajuntament de Lliçà d'Amunt 
Decret de 
Presidència 

52/2018, 2 de 
març 

058-CV 2018 Conveni de col·laboració en relació amb la Fira Guia’t 2018 Ajuntament de Cardedeu 
Decret de 
Presidència 

54/2018, 2 de 
març 

059-CV 2018 Conveni de col·laboració en relació amb la Fira Guia’t 2018 
Ajuntament de Montornès del 
Vallès 

Decret de 
Presidència 

53/2018, 2 de 
març 



060-CV 2018 Conveni de col·laboració en relació amb la Fira Guia’t 2018 Ajuntament de Granollers 
Decret de 
Presidència 

55/2018, 2 de 
març 

060-CV 2018 Conveni de col·laboració en relació amb la Fira Guia’t 2018 
Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts SL 

Decret de 
Presidència 

55/2018, 2 de 
març 

061-AD 2018 
Addenda de modificació al conveni de col·laboració en relació amb el servei transport 
adaptat per a l’any 2017 

Ajuntament de Granollers Ple 
02/2018, 21 de 
març 

062-M 2018 
Modificació al conveni de col·laboració per a l’establiment de les condicions de gestió i 
funcionament dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental  

Ajuntament de Sant Celoni 
Comissió de 
Govern 

2018/3, 21 de 
març 

063-M 2018 
Modificació al conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i 
de medi ambient i enginyeria 

Ajuntament de Campins Ple 
2/2018, 21 de 
març 

064-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a la cessió d’ús gratuïta d’un espai en l’equipament de Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

Ple 3/2018, 18 d'abril 

065-CV 2018 
Conveni de col·laboració relatiu a la cessió del domini amb caràcter gratuït de part de 
l’edifici dels antics jutjats de l’avinguda del Parc, núm. 7, de Granollers 

Ajuntament de Granollers Ple 3/2018, 18 d'abril 

066-CV 2018 Conveni de cooperació per a la prestació del servei d’assistència jurídica Ajuntament de Canovelles Ple 3/2018, 18 d'abril 

067-CV 2018 Conveni de cooperació per a la prestació del servei d’assistència jurídica Ajuntament de Montmeló Ple 3/2018, 18 d'abril 



068-CV 2018 Conveni de cooperació per a la prestació del servei d’assistència jurídica 
Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Ple 3/2018, 18 d'abril 

069-CV 2018 
Conveni de col·laboració d’assistència en matèria de tecnologies de la informació i la 
comunicació i administració electrònica 

Ajuntament de Vallgorgina Ple 
4/2018, 23 de 
maig 

070-CV 2018 
Conveni per delegar l’execució de l’actuació “Reforma del Centre d’Educació Especial 
Montserrat Montero”, en el marc de les meses de concertació del pla “xarxa de governs 
locals 2016-2019” 

Ajuntament de Granollers Ple 
4/2018, 23 de 
maig 

071-CV 2018  
Conveni per delegar l’execució de l’actuació millora d’abastament d’aigua potable en el 
marc de les meses de concertació del pla “Xarxa de governs locals 2016-2019” 

Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera 

Ple 
4/2018, 23 de 
maig 

071-CV 2018  
Conveni per delegar l’execució de l’actuació millora d’abastament d’aigua potable en el 
marc de les meses de concertació del pla “Xarxa de governs locals 2016-2019” 

Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

Ple 
4/2018, 23 de 
maig 

072-CV 2018 
Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència 
energètica 

Ajuntament de Canovelles Ple 
4/2018, 23 de 
maig 

073-CV 2018 
Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència 
energètica 

Ajuntament de La Llagosta Ple 
4/2018, 23 de 
maig 

074-M 2018 
Addenda de modificació al Conveni per a la creació de la Taula de Desenvolupament 
Econòmic i l'Ocupació del Vallès Oriental - El Vallès Oriental Avança 

CCOO Vallès Oriental, 
Maresme i Osona 

Ple 
4/2018, 23 de 
maig 

074-M 2018 
Addenda de modificació al Conveni per a la creació de la Taula de Desenvolupament 
Econòmic i l'Ocupació del Vallès Oriental - El Vallès Oriental Avança 

PIMEC Vallès Oriental Ple 
4/2018, 23 de 
maig 



074-M 2018 
Addenda de modificació al Conveni per a la creació de la Taula de Desenvolupament 
Econòmic i l'Ocupació del Vallès Oriental - El Vallès Oriental Avança 

UEI-CERCLEM Ple 
4/2018, 23 de 
maig 

074-M 2018 
Addenda de modificació al Conveni per a la creació de la Taula de Desenvolupament 
Econòmic i l'Ocupació del Vallès Oriental - El Vallès Oriental Avança 

UGT Vallès Oriental Ple 
4/2018, 23 de 
maig 

075-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut 
pública 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Ple 5/2018, 20 de juny 

076-AD 2018 
Addenda de modificació per a l’any 2018 del conveni d’encàrrec de gestió de 19 de juny 
de 2017 per a la realització d’actuacions en matèria de consum 

Agència Catalana del 
Consum 

Ple 3/2018, 18 d'abril 

077-CV 2018 
Conveni per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del 
programa “Fem Ocupació per a Joves”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de 
juliol 

Maria Pilar Laredo 
Decret de 
Gerència 

756/2018, 3 de 
juliol 

078-CV 2018 
Conveni per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del 
programa “Fem Ocupació per a Joves”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de 
juliol 

Llar d’Avis Santa Eulalia 3, SL 
Decret de 
Gerència 

787/2018, 6 de 
juliol 

079-CV 2018 
Conveni per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del 
programa “Fem Ocupació per a Joves”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de 
juliol 

LMR 
Decret de 
Gerència 

749/2018, 2 de 
juliol 

080-M 2018 
Modificació de conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i 
de medi ambient i enginyeria 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

Ple 6/2018, 18 de juliol 

081-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar a l’Escola 
Soler de Vilardell de Sant Celoni i per a la delegació de competències en matèria de 
recaptació 

Ajuntament de Sant Celoni Ple 6/2018, 18 de juliol 



082-CV 2018 
Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència 
energètica 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

Ple 6/2018, 18 de juliol 

083-CV 2018 Conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social 
Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Ple 6/2018, 18 de juliol 

084-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

Comissió de 
Govern 

2018/8, 3 de 
setembre (4) 

085-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de Montornès del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

2018/8, 3 de 
setembre (4) 

086-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 

087-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Manconunitat de la Vall del 
Tenes 

Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 

088-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 

089-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de Canovelles 
Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 

090-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de Cardedeu 
Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 



091-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de Granollers 
Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 

092-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de la Garriga 
Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 

093-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de La Llagosta 
Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 

094-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 

095-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 

096-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de Martorelles 
Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 

097-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de Montmeló 
Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 

098-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de Parets del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 

099-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de Sant Celoni 
Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 



100-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte Ocupació a la indústria local 2018-
2020, projecte "Vallès Oriental 4.0” (POIL) 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

2018/8. 3 de 
setembre (4) 

101-CV 2018 Conveni de col·laboració en matèria d’habitatge Ajuntament de la Garriga Ple 
7/2018, 19 de 
setembre (9) 

102-CV 2018 Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura Ajuntament de Lliçà de Vall Ple 
7/2018, 3 de 
setembre (10) 

103-M 2018 Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura Ajuntament de Vallgorgina Ple 
7/2018, 3 de 
setembre 

104-P 2018 
Primera pròrroga per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels 
alumnes de l’Institut La Roca del mateix municipi per al curs 2018-2019  

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Decret de 
Gerència 

1345/2018, 26 de 
setembre 

105-P 2018 
Pròrroga del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels 
alumnes de l’Institut La Vall del Tenes 

Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Decret de 
Gerència 

1344/2018, 26 de 
setembre 

106-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a la regulació dels crèdits atorgats en el marc del pla 
"Operacions de tresoreria per a consells comarcals 2018" 

Diputació de Barcelona 
Decret de 
Presidència 

159/2018, 2 de 
juliol 

107-CV 2018 
Addenda per l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament d'Aiguafreda 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

108-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntamnent de Bigues i 
Riells 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 



109-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

110-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Campins 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

111-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Canovelles 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

112-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

113-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Cardedeu 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

114-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

115-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Fogars de 
Monclús 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

116-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Granollers 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

117-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Gualba 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 



118-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de la Garriga 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

119-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de La Llagosta 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

120-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

121-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

122-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

123-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

124-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Lliçà de Vall 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

125-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

126-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Martorelles 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 



127-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

128-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Montmeló 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

129-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Montornès del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

130-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Montseny 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

131-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Parets del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

132-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

133-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Sant Celoni 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

134-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

135-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 



136-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

137-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

138-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

139-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Santa Maria 
de Martorelles 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

140-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

141-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Tagamanent 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

142-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Vallgorgina 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

143-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Vallromanes 
Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

144-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 



145-CV 2018 
Addenda per a l’any 2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

2018/10, 24 
d'octubre 

146-CV 2018 Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua Ajuntament de Cardedeu Ple 
8/2018, 24 
d¡octubre 

147-CV 2018 
Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència 
energètica 

Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

Ple 
8/2018, 24 
d¡octubre 

148-CV 2018 
Conveni de col·laboració per a la dinamització de l'oferta industrial dels polígons 
d'activitat econòmica 

Àrea Metropolitana de 
Barcelona 

Decret de 
Presidència 

142/2018, 11 de 
juny 

149-P 2018 
Pròrroga del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels 
alumnes de l’Institut Lliça d’Amunt i l’Institut Hipàtia d’Alexandria  

Ajuntament de Lliçà d'Amunt 
Decret de 
Gerència 

1578/2018, 8 de 
novembre 

150-P 2018 
Pròrroga del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels 
alumnes residents al municipi de Gallifa que assisteixen a l’Escola Jaume Balmes, a 
l’Escola Cor de Maria i a l’Institut Carrasco i Formiguera, de Sant Feliu de Codines 

Ajuntament de Gallifa 
Decret de 
Gerència 

1609/2018, 13 de 
novembre 

151-AD 2018 
Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat, per als exercicis 2018 i 2019  

Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies  

Decret de 
Presidència 

232/2018, 7 de 
novembre 

152-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
pels alumnes postobligatoris de Campins matriculats a l’Institut Baix Montseny de Sant 
Celoni i per a la delegació de competències en matèria de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar 

Ajuntament de Campins Ple 
9/2018, 21 de 
novembre 



153-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
pels alumnes postobligatoris matriculats a l’Institut Manel Blancafort i a l’Institut Vi.la 
Romana de La Garriga i per a la delegació de competències en matèria de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport 
escolar 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

Ple 
9/2018, 21 de 
novembre 

154-CV 2018 

Conveni de col·laboració  per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
pels alumnes postobligatoris matriculats a l’Institut Baix Montseny i per a la delegació de 
competències en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a 
la prestació del servei de transport escolar 

Ajuntament de Fogars de 
Monclús 

Ple 
9/2018, 21 de 
novembre 

155-CV 208 Conveni de col·laboració en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2019 Ajuntament de Granollers Ple 
9/2018, 21 de 
novembre 

156-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament d'Aiguafreda 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

157-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

158-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Bigues i Riells 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

159-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Campins 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 



160-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

161-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Canovelles 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

162-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

163-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Cardedeu 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

164-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

165-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

166-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de la Garriga 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

167-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Gualba 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 



168-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Fogars de 
Monclús 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

169-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de La Llagosta 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

170-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Lliçà de Vall 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

171-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament  de Lliçà d'Amunt 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

172-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

173-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Martorelles 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

174-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Montmeló 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

175-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Montseny 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 



176-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Montornès del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

177-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Parets del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

178-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

179-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

180-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Sant Celoni 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

181-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

182-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

183-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 



184-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

185-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

186-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Santa Maria 
de Martorelles 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

187-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

188-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Tagamanent 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

189-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Vallgorguina 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

190-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Vallromanes 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

191-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 



192-CV 2018 

Protocol addicional per als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a 
la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental i la seva distribució econòmica 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

193-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

194-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Bigues i Riells 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

195-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Campins 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

196-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Canovelles 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

197-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Cardedeu 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

198-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

199-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 



200-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de la Garriga 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

201-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de La Llagosta 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

202-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Lliçà de Vall 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

203-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

204-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Martorelles 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

205-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Montmeló 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

206-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Parets del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 



207-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

208-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

209-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Sant Celoni 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

210-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

211-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

212-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

213-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 



214-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

215-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Santa Maria 
de Martorelles 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

216-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

217-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Tagamanent 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

218-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Vallgorgina 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

219-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Vallromanes 
Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

220-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

221-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 



222-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Mancomunitat de la Vall del 
Tenes 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

223-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

224-CV 2018 

Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre 

Ajuntament de Montornès del 
Vallès 

Comissió de 
Govern 

1411/2018, 21 de 
novembre 

225-AD 2018 Conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència jurídica 
Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental 

Decret de 
Presidència 

  

226-M 2018 Modificació de conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social 
Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

227-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de L'Ametlla del Vallès per al cofinançament del romanent negatiu del 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

228-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament d' Aiguafreda per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament d'Aiguafreda Ple 
19 de desembre 
de 2018 

229-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Bigues i Riells per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Bigues i Riells Ple 
19 de desembre 
de 2018 



230-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Caldes de Montbui per al cofinançament del romanent negatiu del 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

231-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Campins per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Campins Ple 
19 de desembre 
de 2018 

232-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Canovelles per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Canovelles Ple 
19 de desembre 
de 2018 

233-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Cànoves i Samalús per al cofinançament del romanent negatiu del 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

234-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Cardedeu per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Cardedeu Ple 
19 de desembre 
de 2018 

235-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Fogars de Monclús per al cofinançament del romanent negatiu del 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Fogars de 
Monclús 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

236-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès per al cofinançament del romanent negatiu 
del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

237-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de La Garriga per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de La Garriga Ple 
19 de desembre 
de 2018 

238-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Gualba per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Gualba Ple 
19 de desembre 
de 2018 



239-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Llinars del Vallès per al cofinançament del romanent negatiu del 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

240-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt Ple 
19 de desembre 
de 2018 

241-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Figaró-Montmany per al cofinançament del romanent negatiu del 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

242-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Montornés del Vallès per al cofinançament del romanent negatiu del 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Montornès del 
Vallès 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

243-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Montseny per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Montseny Ple 
19 de desembre 
de 2018 

244-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de La Roca del Vallès per al cofinançament del romanent negatiu del 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

245-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per al cofinançament del romanent negatiu del 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 



246-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Sant Celoni per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Sant Celoni Ple 
19 de desembre 
de 2018 

247-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera per al cofinançament del romanent negatiu 
del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

248-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per al cofinançament del romanent negatiu del 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

249-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per al cofinançament del romanent negatiu 
del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

250-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Tagamanent per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Tagamanent Ple 
19 de desembre 
de 2018 

251-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Vallgorguina per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Vallgorguina Ple 
19 de desembre 
de 2018 

252-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Vallromanes per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Vallromanes Ple 
19 de desembre 
de 2018 



253-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Vilalba Sasserra per al cofinançament del romanent negatiu del 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

254-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Vilanova del Vallès per al cofinançament del romanent negatiu del 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

255-AD 2018 
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per al cofinançament del romanent negatiu 
del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero corresponent a l'exercici 2016 

Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 

256-P 2018 
Prórroga i modificació del Conveni de col·labració subscrit entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per la prestació d'assistencia 
tècnica en matèria de salut pública 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 (16) 

257-CV 2018 Conveni de col·laboració amb la Fundació TICSALUT I SOCIAL 20122018 
Fundació TICSALUT I 
SOCIAL 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 (17) 

258-CV 2018 
Conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social i el servei d’ajuda a 
domicili amb l’ajuntament de Campins 

Ajuntament de Campins Ple 
19 de desembre 
de 2018 (8) 

259-CV 2018 
Conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social i el servei d’ajuda a 
domicili amb l’ajuntament de Fogars de Monclús 

Ajuntament de Fogars de 
Monclús 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 (9) 



260-CV 2018 
Conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social i el servei d’ajuda a 
domicili amb l’ajuntament de Gualba 

Ajuntament de Gualba Ple 
19 de desembre 
de 2018 (10) 

261-CV 2018 
Conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social i el servei d’ajuda a 
domicili amb l’ajuntament de Montseny 

Ajuntament de Montseny Ple 
19 de desembre 
de 2018 (11) 

262-CV 2018 
Conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social i el servei d’ajuda a 
domicili amb l’ajuntament de Sant Esteve de Palautordera 

Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera 

Ple 
19 de desembre 
de 2018 (13) 

263-CV 2018 
Conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social i el servei d’ajuda a 
domicili amb l’ajuntament de Vallgorguina 

Ajuntament de Vallgorguina Ple 
19 de desembre 
de 2018 (14) 

264-P 2018 

Pròrroga del Conveni formalitzat el 5 de desembre de 2018 entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Vilamajor de Sant Pere de 
Vilamajor per al curs 2018-2019 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

Decret de 
Gerència 

1794/2018, 20 de 
desembre 

 


