
NÚM. CONCEPTE PARTS ÒRGANS DATA APROVACIÓ 
ÒRGAN

1-CV 2017 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 11/2017, 23 gener

2-CV 2017 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 7/2017, 23 gener

3-CV 2017 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 6/2017, 23 gener

4-CV 2017 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 8/2017, 23 gener

5-CV 2017 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 10/2017, 23 gener

6-CV 2017 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 9/2017, 23 gener

7-CV 2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016) Maria Busquets Bruguera Decret de Gerència

8-CV 2017 Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi 
ambient i enginyeria Ajuntament de Caldes de Montbui Ple 1/2017, 25 gener (4)



9-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

10-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

11-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 al V conveni interadministratiu de col·laboració 
per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials Ajuntament de Bigues i Riells Comissió de Govern 2017/1, 25 gener (6)

12-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

13-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

14-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

15-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

16-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

17-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)



18-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 al V conveni interadministratiu de col·laboració 
per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials Ajuntament de Fogars de Montclús Comissió de Govern 2017/1, 25 gener (6)

19-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

20-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

21-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

22-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

23-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

24-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

25-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

26-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)



27-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

28-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

29-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

30-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

31-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

32-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

33-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

34-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

35-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)



36-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

37-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

38-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

39-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

40-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

41-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

42-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

43-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

44-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 al V conveni interadministratiu de col·laboració 
per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials Ajuntament de Vallgorguina Comissió de Govern 2017/1, 25 gener (6)



45-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

46-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

47-CV 2017 Addenda per a l’any 2017 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 2017/1, 25 gener (6)

48-CV 2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016)

Associació protectora d'animals de 
Granollers Decret de Gerència 156/2017, de 14 de febrer

49-CV2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016)

Autoserveis d'Alimentació Bassa, 
SL Decret de Gerència 168/2017, de 15 de febrer

50-CV 2017 Protocol de difusió de la plataforma de contractació electrònica UEI-CERCLEM Decret de Presidència 37/2017, 15 febrer

51-M 2017
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 1/2017, 25 gener (6)

51-M 2017
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 1/2017, 25 gener (6)

51-M 2017
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 1/2017, 25 gener (6)



51-M 2017
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 1/2017, 25 gener (6)

52-CV 2017 Conveni de col•laboració per a la prestació del servei d’assessorament i 
orientació sociolaboral en el municipi Ajuntament de Montmeló Decret de Presidència 34/2017, 13 febrer

53-CV 2017 Conveni de col•laboració relatiu a la prevenció activa i passiva dels 
incendis forestals en la comarca del Vallès Oriental

Federació d’Agrupacions de 
Defensa Forestal del Vallès 
Oriental (ADF)

Decret de Presidència 30/2017, 10 febrer

54-CV 2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016) Safis Sports SL Decret de Gerència

55-CV 2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016) Tarpuna SCCL Decret de Gerència

56-CV 2017 Conveni en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil "Joves per l'Ocupació (TSF/1912/2016) Servei d'Ocupació de Catalunya Comissió de Govern 2017/2, 22 febrer (8)

57-CV 2017 Conveni per a la cessió dels drets i/o de llicència d'ús del programa 
informàtic per a la gestió del Servei de transport escolar

Consell Comarcal del Vallès 
Occidental

58-CV 2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016) Accesfluid SL Decret de Gerència 385/2017, 22 març

59-CV 2017 Conveni de col·laboració en relació amb l’Oficina Jove Ajuntament de Granollers Decret de Presidència 63/2017, 16 març



60-M 2017 Modificació del conveni de col·laboració per a la prestació del servei 
d’assistència jurídica

Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental Ple 2/2017, 22 març (2)

61-CV 2017 Conveni de col·laboració en matèria d’habitatge Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès Ple 2/2017, 22 març (8)

62-CV 2017 Conveni de col·laboració en matèria d’habitatge Ajuntament de Montmeló Ple 2/2017, 22 març (9)

63-CV 2017 Conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles Ple 2/2017, 22 març (II)

64-M 2017 Modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles Ple 2/2017, 22 març (12)

65-CV 2017
Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi 
ambient i enginyeria per a realitzar projectes d’obra civil per a diverses 
actuacions d’adequació i millora de camins i espais públics

Ajuntament de Campins Ple 2/2017, 22 març (13)

66-CV 2017 Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor Ple 2/2017, 22 març (19)

67-CV 2017 Conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social Ajuntament de Martorelles Ple 2/2017, 22 març (22)

68-M 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboracióen l’àmbit dels serveis d’atenció 
domiciliària i en les prestacions tecnològiques corresponents a les ajudes per a l’adaptació 
d’habitatges per a persones amb discapacitat i a les ajudes per a l’autonomia personal i la 
comunicació

Ajuntament de Canovelles Ple 2/2017, 22 març (23)



69-CV 2017 Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de salut Ajuntament de Caldes de Montbui Ple 2/2017, 22 març (24)

70-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament d'Aiguafreda Ple 2/2017, 22 març (7)

71-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès Ple 2/2017, 22 març (7)

72-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Bigues i Riells Ple 2/2017, 22 març (7)

73-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Canovelles Ple 2/2017, 22 març (7)

74-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Cardedeu Ple 2/2017, 22 març (7)

75-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Figaró-Montmany Ple 2/2017, 22 març (7)

76-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Fogars de Montclús Ple 2/2017, 22 març (7)

77-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès Ple 2/2017, 22 març (7)



78-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de La Garriga Ple 2/2017, 22 març (7)

79-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Gualba Ple 2/2017, 22 març (7)

80-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Lliçà d'Amunt Ple 2/2017, 22 març (7)

81-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Montseny Ple 2/2017, 22 març (7)

82-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor Ple 2/2017, 22 març (7)

83-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Sant Celoni Ple 2/2017, 22 març (7)

84-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor Ple 2/2017, 22 març (7)

85-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana Ple 2/2017, 22 març (7)

86-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera Ple 2/2017, 22 març (7)



87-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Vallgorguina Ple 2/2017, 22 març (7)

88-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Vilalba Sasserra Ple 2/2017, 22 març (7)

89-AD 2017
Addenda de modificació del conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero

Ajuntament de Vilanova del Vallès Ple 2/2017, 22 març (7)

90-CV 2017 Conveni de col·laboració per a la organització de la Fira Guia’t per a l'any 
2017 Ajuntament de Granollers Decret de Presidència 53/2017, 10 març / Modif. 

65/2017

90-CV 2017 Conveni de col·laboració per a la organització de la Fira Guia’t per a l'any 
2017

Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
SL Decret de Presidència 53/2017, 10 març / Modif. 

65/2017

91-CV 2017 Conveni de col·laboració en relació amb la Fira Guia’t Ajuntament de Cardedeu Decret de Presidència 61/2017, 16 març

92-CV 2017 Conveni de col·laboració en relació amb la Fira Guia’t Ajuntament de Montornès del 
Vallès Decret de Presidència 62/2017, 16 març

93-P 2017 Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a l'Oficina Local 
d'Habitatge

Agència de l'Habitatge de 
Catalunya Ple 2/2017, 22 març (10)

94-CV 2017 Conveni de col·laboració relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social d'habitatges

Agència de l'Habitatge de 
Catalunya Ple 2/2017, 22 març (11)



95-M 2017 Modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d'habitatge, medi ambient i enginyeria

Ajuntament de Montornès del 
Vallès Ple 2/2017, 22 març (27)

96-M 2017 Modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria 
d'arquitectura i de medi ambient i enginyeria Ajuntament de Campins Ple 2/2017, 22 març (28)

97-CV 2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016) Camper Rapid SL Decret de Gerència 469/2017, 5 abril

98-CV 2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016) Quimet Gall SL Decret de Gerència 477/2017, 7 abril

99-CV 2017 Conveni de col·laboració per a la impartició de la formació prevista en el 
marc del programa "fem ocupació per a joves" (TSF/212/2016)

Promoció Econòmica de Sabadell 
SL Decret de Presidència 75/2017, 24 abril

100-CV 2017 Conveni de col·laboració en matèria d’habitatge Ajuntament de Lliçà d'Amunt Ple 3/2017, 17 maig (5)

101-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament d'Aiguafreda Ple 3/2017, 17 maig (11)

102-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès Ple 3/2017, 17 maig (11)

103-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Bigues i Riells Ple 3/2017, 17 maig (11)



104-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Caldes de Montbui Ple 3/2017, 17 maig (11)

105-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Campins Ple 3/2017, 17 maig (11)

106-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Canovelles Ple 3/2017, 17 maig (11)

107-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Cànoves i Samalús Ple 3/2017, 17 maig (11)

108-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Cardedeu Ple 3/2017, 17 maig (11)

109-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Figaró-Montmany Ple 3/2017, 17 maig (11)

110-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Fogars de Montclús Ple 3/2017, 17 maig (11)

111-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès Ple 3/2017, 17 maig (11)

112-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de La Garriga Ple 3/2017, 17 maig (11)



113-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Granollers Ple 3/2017, 17 maig (11)

114-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Gualba Ple 3/2017, 17 maig (11)

115-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de la Llagosta Ple 3/2017, 17 maig (11)

116-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Lliçà d'Amunt Ple 3/2017, 17 maig (11)

117-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Lliçà de Vall Ple 3/2017, 17 maig (11)

118-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Llinars del Vallès Ple 3/2017, 17 maig (11)

119-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Martorelles Ple 3/2017, 17 maig (11)

120-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Mollet del Vallès Ple 3/2017, 17 maig (11)

121-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Montmeló Ple 3/2017, 17 maig (11)



122-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Montornès del 
Vallès Ple 3/2017, 17 maig (11)

123-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Montseny Ple 3/2017, 17 maig (11)

124-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Parets del Vallès Ple 3/2017, 17 maig (11)

125-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de La Roca del Vallès Ple 3/2017, 17 maig (11)

126-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor Ple 3/2017, 17 maig (11)

127-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Sant Celoni Ple 3/2017, 17 maig (11)

128-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera Ple 3/2017, 17 maig (11)

129-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles Ple 3/2017, 17 maig (11)

130-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor Ple 3/2017, 17 maig (11)



131-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana Ple 3/2017, 17 maig (11)

132-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles Ple 3/2017, 17 maig (11)

133-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera Ple 3/2017, 17 maig (11)

134-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Tagamanent Ple 3/2017, 17 maig (11)

135-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Vallgorguina Ple 3/2017, 17 maig (11)

136-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Vallromanes Ple 3/2017, 17 maig (11)

137-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Vilalba Sasserra Ple 3/2017, 17 maig (11)

138-CV 2017
Protocol addicional per a l’any 2017 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

Ajuntament de Vilanova del Vallès Ple 3/2017, 17 maig (11)

139-CV 2017 Conveni de col·laboració per a l’organització de la VII Fira del Tomàquet 
del Vallès

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana Decret de Gerència 740/2017, de 31 de maig



140-CV2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016) Star Fire BCN, SL Decret de Gerència 770/2017, de 7 de juny

141-CV2017 Conveni de col·laboració per a la regulació dels crèdits atorgats en el 
marc del pla "Operacions de tresoreria per a consells comarcals 2017" Diputació de Barcelona Ple 4/2017, de 21 de juny

142-AD 2017
Addenda relativa a l'aportació econòmica 2017 del Conveni de 
col·laboració per al funcionament d'un servei d'intermediació pels deutes 
de l'habitatge (SIDH) i del servei d'atenció ciutadana (SAC)

Diputació de Barcelona Decret de Presidència 106/2017, de 5 de juny

143-CV2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016)

Servicios Industria del Automovil, 
SA Decret de Gerència 813/2017, de 15 de juny

144-CV 2017 Conveni per a la realització d'actuacions en matèria de consum Agència Catalana del Consum Ple 3/2017, 21 de maig (9)

145-M 2017 Modificació del conveni d'assistència tècnica en matèria de medi ambient, 
enginyeria i arquitectura Ajuntament de La Roca del Vallès Ple 3/2017, 21 de maig (12)

146-CV 2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016) Associació Cooperatour Decret de Gerència 715/2017, 24 maig

147-CV 2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016) Los Productos de Tessa SL Decret de Gerència 886/2017, 30 juny

148-CV 2017 Conveni de pràctiques no laborals en entorn productiu (JxO 
TSF/1912/2016) Gràfix Gestió Informàtica SL Decret de Gerència 887/2017, 3 juliol



149-CV 2017 Conveni de pràctiques no laborals en entorn productiu (JxO 
TSF/1912/2016) Jordi Muñoz Pous - Stoks didàctic Decret de Gerència 900/2017, 4 juliol

150-CV 2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016) Associació Antaviana Decret de Gerència 912/2017, 6 de juliol

151-CV 2017 Conveni de pràctiques no laborals en entorn productiu (JxO 
TSF/1912/2016) Dimodes SAU (Pimkie) Decret de Gerència 931/2017, 11 juliol

152-CV 2017 Conveni de pràctiques no laborals en entorn productiu (JxO 
TSF/1912/2016) RS Microsistemes SL Decret de Gerència 932/2017, 11 juliol

153-CV 2017 Conveni de col·laboració per a la cessió d'aules i espais al CIFO Sabadell 
de Les Franqueses del Vallès Servei d'Ocupació de Catalunya Decret de Presidència 141/2014, 10 juliol

154-CV 2017 Conveni per a l'adquisició d'experiència professional en empreses Fem 
Ocupació per a Joves (TSF/1910/2016) Iber Protexion Laboral SL Decret de Gerència 974/2017, 13 juliol

155-CV 2017 Conveni de pràctiques no laborals en entorn productiu (JxO 
TSF/1912/2016) Stela Works SL Decret de Gerència 975/2017, 14 juliol

156-CV 2017 Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
comptabilitat i eficiència energètica Ajuntament de Fogars de Montclús Ple 5/2017, 19 juliol (11)

157-M 2017 Modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria 
d'arquitectura i de medi ambient i enginyeria (270-CV2015) Ajuntament de Tagamanent Ple 5/2017, 19 juliol (20)



158-M 2017 Modificació conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura (66-CV 2017)

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor Ple 5/2017, 19 juliol (urg)

159-CV 2017
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 (curs 2017/2018)

Ajuntament de Sant Celoni Ple 5/2017, 19 juliol (9)

160-CV 2017 Conveni de col·laboració en matèria d’habitatge Ajuntament de La Roca del Vallès Ple 5/2017, 19 juliol (10)

161-CV 2017 Conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles Ple 5/2017, 19 juliol (16)

162-M 2017 Modificació del Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de salut Ajuntament de Parets del Vallès Ple 5/2017, 19 juliol (19)

163-CV 2017 Conveni de pràctiques no laborals en entorn productiu (JxO 
TSF/1912/2016)

Distribuidora Internacional de 
Alimentación SAU (DIA) Decret de Gerència 996/2017, 18 juliol

164-CV 2017 Conveni de pràctiques no laborals en entorn productiu (JxO 
TSF/1912/2016) Software i suport informàtic SL Decret de Gerència 1197/2017, 26 juliol

165-CV 2017 Protocol de col·laboració en l’àmbit dels programes individuals d’atenció 
del servei d’ajuda a domicili

Bismart Business Intelligence 
Specialist Services, SL Decret de Gerència 1259/2017, 31 agost

166-CV 2017 Conveni de pràctiques no laborals en entorn productiu (JxO 
TSF/1912/2016)

Fundació Privada Banc dels 
Aliments Decret de Gerència 1236/2017



167-CV 2017 Conveni de pràctiques no laborals en entorn productiu (JxO 
TSF/1912/2016) Stela Works SL Decret de Gerència 1239/2017

168-CV 2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016) Alexandre Volart Girabent Decret de Gerència 1241/2017

169-CV 2017 Conveni d'experiència professional per desenvolupar les actuacions 
previstes en el programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-40-2016) Servicios de Reposicion 20 SL Decret de Gerència 1240/2017

170-CV 2017 Conveni de pràctiques no laborals en entorn productiu (JxO 
TSF/1912/2016) Bitendian SL Decret de Gerència 1237/2017

171-CV 2017 Conveni de pràctiques no laborals en entorn productiu (JxO 
TSF/1912/2016) Muntatges Vidal-Torrents SL Decret de Gerència 1238/2017

172-CV 2017 Conveni de pràctiques no laborals en entorn productiu (JxO 
TSF/1912/2016)

Distribuidora Internacional de 
Alimentación SAU (DIA) Decret de Gerència 1285/2017

173-CV 2017
Adhesió al Conveni de col·laboració suscrit entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci LOCALRET per a la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions

Consorci LOCALRET - Diputació de 
Barcelona Comissió de Govern 2017/10 (II)

174-CV 2017 Contracte programa 2017-2019 per a la prestació del Servei d'informació 
i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere Institut Català de les Dones Comissió de Govern 2017/10 (3)

175-CV 2017
Conveni de col·laboració per portar a terme l’execució de l’actuació 
Accions dirigides a la posada en marxa d'un espai de coworking i obrador 
d'empreses agroalimentàries a Tagamanent

Ajuntament de Tagamanent Decret de Gerència 1383/2017, 29 setembre



176-CV 2017 Conveni de col·laboració per a la cessió temporal d’un espai per a la 
celebració de les sessions dels òrgans col·legiats

Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental Comissió de Govern 2017/11 (2)

177-CV 2017 Conveni de col•laboració específic en relació a la transferència anual per 
a la gestió de l’arxiu comarcal del Vallès Oriental Departament de Cultura Decret de Presidència 157/2017, 19 juliol

178-CV 2017
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 a l’any 
2017 

Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies Decret de Presidència 191/2017, 25 octubre

179-CV 2017 Conveni de pràctiques no laborals en entorn productiu (JxO 
TSF/1912/2016) Subministres electrònics Joma SL Decret de Gerència 1564/2017, 2 novembre

180-CV 2017 Conveni per a la prestació del servei d’assistència jurídica Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental Ple 7/2017, 22 novembre (11)

181-CV 2017 Conveni per a la prestació del servei d’assistència tècnica per a la gestió 
documental i manteniment del seu arxiu documental

Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental Ple 7/2017, 22 novembre (12)

182-CV 2017
Conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
dels alumnes de l'Escola Jaume Balmes, el Cor de Maria i l'Institut 
Carrasco Formiguera

Ajuntament de Gallifa Decret de Gerència 1675/2017, de 30 de 
novembre

183-CV 2017 Conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
dels alumnes de l'Institut "La Roca del Vallès" Ajuntament de La Roca del Vallès Decret de Gerència 1678/2017, de 30 de 

novembre

184-CV 2017 Conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
dels alumnes de l'Institut Lliçà i Institut Hipatia Ajuntament de Lliça d'Amunt Decret de Gerència 1676/2017, de 30 de 

novembre



185-CV 2017
Conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
dels alumnes de l'Escola Marinada i Escola Can Parera i a l'Insitut Marta 
Mata i l'Institut Vinyes Velles

Ajuntament de Montornès del 
Vallès Decret de Gerència 1677/2017, de 30 de 

novembre

186-CV 2017 Conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
dels alumnes de l'Insitut Vilamajor

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor Decret de Gerència 1679/2017, de 30 de 

novembre

187-CV 2017 Conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
dels alumnes de la Vall del Tenes

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana Decret de gerència 1683/2017, d’1 de 

desembre

188-CV 2017 Conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili Ajuntament de l'Ametlla del Vallès Ple 7/2017, 22 novembre (48)

189-CV 2017
Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per als alumnes de postobligatoris i per a la delegació de 
competències en matèria de recaptació

Ajuntament de Campins Ple 7/2017, 22 novembre (14)

190-CV 2017
Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per als alumnes de postobligatoris i per a la delegació de 
competències en matèria de recaptació

Ajuntament de Figaró-Montmany Ple 7/2017, 22 novembre (15)

191-CV 2017
Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per als alumnes de postobligatoris i per a la delegació de 
competències en matèria de recaptació

Ajuntament de Fogars de Montclús Ple 7/2017, 22 novembre (16)

192-CV 2017
Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per als alumnes de postobligatoris i per a la delegació de 
competències en matèria de recaptació

Ajuntament de Vallgorguina Ple 7/2017, 22 novembre (17)

193-CV 2017
Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per als alumnes de postobligatoris i per a la delegació de 
competències en matèria de recaptació

Ajuntament de Vallromanes Ple 7/2017, 22 novembre (18)



194-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de medi ambient i enginyeria Ajuntament de Bigues i Riells Ple 7/2017, 22 novembre (19)

195-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de medi ambient i enginyeria

Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès Ple 7/2017, 22 novembre (20)

196-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de medi ambient i enginyeria Ajuntament de Martorelles Ple 7/2017, 22 novembre (21)

197-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de medi ambient i enginyeria

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor Ple 7/2017, 22 novembre (22)

198-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de medi ambient i enginyeria

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles Ple 7/2017, 22 novembre (23)

199-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de medi ambient i enginyeria Ajuntament de Vallromanes Ple 7/2017, 22 novembre (24)

200-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de comptabilitat i eficiència energètica Ajuntament de Campins Ple 7/2017, 22 novembre (25)

201-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de comptabilitat i eficiència energètica Ajuntament de Cànoves i Samalús Ple 7/2017, 22 novembre (26)

202-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de comptabilitat i eficiència energètica Ajuntament de Figaró-Montmany Ple 7/2017, 22 novembre (27)



203-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de comptabilitat i eficiència energètica Ajuntament de Fogars de Montclús Ple 7/2017, 22 novembre (28)

204-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de comptabilitat i eficiència energètica Ajuntament de Gualba Ple 7/2017, 22 novembre (29)

205-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de comptabilitat i eficiència energètica Ajuntament de Montmeló Ple 7/2017, 22 novembre (30)

206-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de comptabilitat i eficiència energètica

Ajuntament de Montornès del 
Vallès Ple 7/2017, 22 novembre (31)

207-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de comptabilitat i eficiència energètica Ajuntament de Montseny Ple 7/2017, 22 novembre (32)

208-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de comptabilitat i eficiència energètica

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor Ple 7/2017, 22 novembre (33)

209-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de comptabilitat i eficiència energètica

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines Ple 7/2017, 22 novembre (34)

210-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de comptabilitat i eficiència energètica

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles Ple 7/2017, 22 novembre (35)

211-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de comptabilitat i eficiència energètica

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera Ple 7/2017, 22 novembre (36)



212-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de comptabilitat i eficiència energètica Ajuntament de Vallgorguina Ple 7/2017, 22 novembre (37)

213-P 2017 Modificació i pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de comptabilitat i eficiència energètica Ajuntament de Vallromanes Ple 7/2017, 22 novembre (38)

214-P 2017 Pròrroga i modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria d’arquitectura Ajuntament de Vallgorguina Ple 7/2017, 22 novembre (46)

215-CV 2017 Conveni de col·laboració en relació amb el servei transport adaptat Ajuntament de Granollers Ple 7/2017, 22 novembre (47)

216-CV 2017 Conveni de col·laboració d’assistència en matèria de tecnologies de la 
informació i la comunicació Ajuntament de Gualba Ple 7/2017, 22 novembre (49)

217-CV 2017 Conveni de col·laboració d’assistència en matèria de tecnologies de la 
informació i la comunicació Ajuntament de Fogars de Montclús Ple 7/2017, 22 novembre (50)

218-CV 2017 Conveni de col·laboració d’assistència en matèria de tecnologies de la 
informació i la comunicació Ajuntament de Montseny Ple 7/2017, 22 novembre (51)

219-P 2017 Pròrroga i modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria d’habitatge i de medi ambient i enginyeria

Ajuntament de Montornès del 
Vallès Ple 7/2017, 22 novembre (54)

220-P 2017 Pròrroga i modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria Ajuntament de Campins Ple 7/2017, 22 novembre (55)



221-P 2017 Pròrroga i modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria Ajuntament de Cànoves i Samalús Ple 7/2017, 22 novembre (56)

222-P 2017 Pròrroga i modificació del 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 7/2017, 22 novembre (57)

223-P 2017 Pròrroga i modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria 

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles Ple 7/2017, 22 novembre (58)

224-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament d'Aiguafreda Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

225-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

226-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Bigues i Riells Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

227-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Caldes de Montbui Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

228-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Campins Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 



229-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Canovelles Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

230-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Cànoves i Samalús Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

231-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Cardedeu Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre

232-CV 2017 
Protocol addicional 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

Ajuntament de Figaró-Montmany Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre

233-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Fogars de Montclús Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

234-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

235-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de La Garriga Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

236-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Gualba Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 



237-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament la Llagosta Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

238-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament Lliçà d'Amunt Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

239-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Lliçà de Vall Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

240-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Llinars del Vallès Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

241-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Martorelles Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

242-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Montmeló Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

243-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Montornès del 
Vallès Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

244-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Montseny Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 



245-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Parets del Vallès Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

246-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de La Roca del Vallès Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

247-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

248-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Sant Celoni Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

249-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

250-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

251-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

252-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 



253-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

254-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

255-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

256-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Tagamanent Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

257-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Vallgorguina Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

258-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Vallromanes Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

259-CV 2017 
Protocol addicional 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

Ajuntament de Vilalba Sasserra Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 

260-CV 2017
Protocol addicional 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

Ajuntament de Vilanova del Vallès Comissió de Govern 2017/12, 22 novembre 



261-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

262-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

263-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 al V conveni interadministratiu de col·laboració 
per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials Ajuntament de Bigues i Riells Comissió de Govern 2017/11, 15 de novembre 

264-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

265-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

266-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

267-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

268-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

269-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 



270-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 al V conveni interadministratiu de col·laboració 
per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials Ajuntament de Fogars de Montclús Comissió de Govern 2017/11, 15 de novembre 

271-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

272-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

273-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

274-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

275-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

276-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

277-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

278-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 



279-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

280-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

281-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

282-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

283-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

284-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

285-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

286-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

287-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 



288-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

289-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

290-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

291-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

292-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

293-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

294-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 al V conveni interadministratiu de col·laboració 
per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials Ajuntament de Vallgorguina Comissió de Govern 2017/11, 15 de novembre 

295-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

296-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 



297-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

298-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 al V conveni interadministratiu de col·laboració 
per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials Ajuntament de Mollet Comissió de Govern 2017/11, 15 de novembre 

299-CV 2017 Addenda per a l’any 2018 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 2017/11, 15 de novembre 

300-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament d'Aiguafreda Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

301-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Bigues i Riells Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

302-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Caldes de Montbui Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

303-CV 207
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Campins Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 



304-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Canovelles Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

305-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Cànoves i Samalús Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

306-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Cardedeu Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

307-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Figaró-Montmany Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

308-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

309-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament la Garriga Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 



310-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament la Llagosta Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

311-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de la Roca del Vallès Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

312-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Lliçà d'Amunt Comissió de Govern 201712, 20 de desembre 

313-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Lliçà de Vall Comissió de Govern 201712, 20 de desembre 

314-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Llinars del Vallès Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

315-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Martorelles Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 



316-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Montmeló Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

317-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Montornès del 
Vallès Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

318-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Parets del Vallès Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

319-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

320-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

321-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 



322-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

323-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

324-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

325-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

326-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

327-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Tagamanent Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 



328-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Vallromanes Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

329-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Vilanova del Vallès Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

330-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Mancomunitat de la Vall de Tenes Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

331-CV 2017
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/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball 
i formació i a la resolució tsf/2162/2017, d'1 de setembre

Ajuntament de Sant Celoni Comissió de Govern 2017/12, 20 de desembre 

332-CV 2017 Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de salut pública Ajuntament de Caldes de Montbui Ple 8/2017, 20 de desembre 

(7)

333-CV 2017 Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de salut pública Ajuntament de Canovelles Ple 8/2017, 20 de desembre 

(8)

334-CV 2017 Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de salut pública

Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès Ple 8/2017, 20 de desembre 

(9)



335-CV 2017 Conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de salut pública Ajuntament de Parets del Vallès Ple 8/2017, 20 de desembre 

(10)

336-P 2017
Pròrroga i modificació 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 la Roca del Vallès Ple 8/2017, 20 de desembre 
(3) 

337-P 2017 Pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del
Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria d’arquitectura tècnica

Ajuntament Santa Eulàlia de 
Ronçana Ple 8/2017, 20 de desembre 

(4)

338-CV 2017 Conveni de col·laboració d’assistència en matèria de Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’administració electrònica Ajuntament de Figaró-Montmany Ple 8/2017, 20 de desembre 

(11)

339-CV 2017 Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball Mancomunitat de la Vall de Tenes Decret de Gerència 2017/10, 30 d’octubre

340-CV 2017
Conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori
dels alumnes de l’Institut “Baix Montseny” i per a la delegació de
competències en matèria de recaptació

Ajuntament de Sant Celoni Ple 8/2017, 20 de desembre 
(2)


