
 

Descripció dels convenis any 2015 Data d’aprovació 
a la Junta de Govern Local 

Adhesió de l’ajuntament de Sant Celoni al Conveni-Tipus sobre l’adhesió 
dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona a la Xarxa CORH 

15 de gener de 2015 

Pròrroga del conveni subscrit amb la Diputació de Barcelona relatiu al Centre
de Documentació del Parc del Montnegre i el Corredor a Sant Celoni 

15 de gener de 2015 

Modificació  del  document  “Compromisos  per  a  la  col·laboració  entre 
l’ajuntament de Sant Celoni i els establiments comercials que s’adhereixen 
individualment a la “Xarxa local de comerços respectuosos amb el medi 
ambient i de qualitat de Sant Celoni 

15 de gener de 2015 

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament amb l’Ajuntament de Sant Celoni
en matèria de Serveis Educatius durant l’any 2015. 

5 de febrer de 2015 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Zegama. L’Ajuntament de 
sant Celoni i d’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat 
Autònoma de Barcelona per la gestió de la col·lecció “Marti Boada” de 25 
arbrissons amb ascendents monumentals per a la seva ubicació al poble de 
Zegama 

5 de febrer de 2015 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Diputació de
Barcelona per a l’establiment d’un punt d’orientació jurídica municipal 

26 de febrer de 2015 

Conveni de cooperació educativa entre la universitat oberta de Catalunya i 
l’ajuntament de sant Celoni per col·laborar en la formació dels estudiants 

26 de febrer de 2015 

Conveni  de  col·laboració amb  l’associació  de  concessionaris  del  mercat 
municipal de Sant Martí per a la promoció i dinamització del mercat municipal
de Sant Martí 

26 de febrer de 2015 

Conveni de col·laboració per al seguiment de l’estat socioecològic del curs 
mitjà de la Tordera per a l’any 2015 

19 de març de 2015 

Conveni de col·laboració de l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Celoni per
a  la  realització  de  programes  de  formació  i  inserció  organitzats  en  la 
modalitat pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat
l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació 
secundària   obligatòria,   i   els compromisos   econòmics   assumits   per 
l’Ajuntament de Sant Celoni per l’any 2015. 

19 de març de 2015 

Adhesió de l’Ajuntament de sant Celoni a la declaració de constitució de la
Xarxa D’escoles Municipals de persones adultes 

9 d’abril de 2015 

Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de 
politiques públiques de turisme al Vallès Oriental 2015-2017 

9 d’abril de 2015 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la llar d’infants
associació educativa AURÓ – Escola Pascual- per a l’establiment de les 
condicions que han d’ordenar la gestió dels ajuts per a famílies amb infants 
escolaritzats,  a  escoles  bressol  privades  de  Sant  Celoni,  al  1r  cicle 
d’educació infantil per al curs escolar 2015-2016 

7 de maig de 2015 

Conveni per a la subvenció i col·laboració entre l’ajuntament de Sant Celoni i
l’escola bressol associació educativa Auró – Escola Pascual- en l’establiment 
de les condicions que han d’ordenar la reserva de cinc places escolar de 0-3 
anys,  per  a  infants  amb  necessitats  educatives  específiques  per  al  curs
2015-2016 

7 de maig de 2015 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la llar d’infants 
associació educativa AURÓ – Escola Pascual- per a l’establiment de les
condicions que han d’ordenar la gestió dels ajuts socials per a famílies amb 
infants escolaritzats al 1r cicle d’educació infantil en escoles bressol de sant
Celoni per al curs escolar 2015-2016 

7 de maig de 2015 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la llar d’infants 
associació  Pedagògica  la  Caseta  del  Bosc  per  a  l’establiment  de  les
condicions que han d’ordenar la gestió dels ajuts per a famílies amb infants 
escolaritzats,  a  escoles  bressol  privades  de  Sant  Celoni,  al  1r  cicle 
d’educació infantil per al curs escolar 2015-2016 

7 de maig de 2015 

Conveni per a la subvenció i col·laboració entre l’ajuntament de Sant Celoni i
l’escola bressol associació Pedagògica la caseta del bosc en l’establiment de 
les condicions que han d’ordenar la reserva de cinc places escolar de 0-3 
anys,  per  a  infants  amb  necessitats  educatives  específiques  per  al  curs
2015-2016 

7 de maig de 2015 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la llar d’infants 7 de maig de 2015 



 

associació  Pedagògica  la  caseta  del  bosc  per  a  l’establiment  de  les
condicions que han d’ordenar la gestió dels ajuts socials per a famílies amb 
infants escolaritzats al 1r cicle d’educació infantil en escoles bressol de sant 
Celoni per al curs escolar 2015-2016 

 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Càritas de la
Parròquia Sant Martí de Sant Celoni, per a la subvenció d’activitats del servei 
d’aliments durant l’any 2015 

7 de maig de 2015 

Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Sant  Celoni  i  la  Junta
Provincial de l’Associació Espanyola contra el càncer, pel l’any 2015 

7 de maig de 2015 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l’associació 
neurològica amics Baix Montseny, per a l’any 2015 

7 de maig de 2015 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l’associació de
Defensa Forestal ADF Forestec de sant  Celoni per a la contractació  de 
personal per a la vigilància estiuenca en prevenció d’incendis forestals. 

7 de maig de 2015 

Adhesió al nou protocol del servei de préstec de material esportiu i recreatiu 
de préstec de la Diputació de Barcelona 

7 de maig de 2015 

Conveni  per  a  la  col·laboració supramunicipal  amb  el  Consell  Comarcal 
durant l’exercici de 2015 

22 de maig de 2015 

Pròrroga del conveni 2013 per a la cooperació supramunicipal amb el consell
Comarcal del Vallès Oriental per a l’any 2014 

22 de maig de 2015 

Conveni  per  a  la  col·laboració supramunicipal  amb  el  consell  Comarcal 
durant l’exercici 2015 

22 de maig de 2015 

Addenda corresponent a l’any 2015 del IV Conveni interadministratiu, entre el
Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  i  l’Ajuntament  de  sant  Celoni,  de 
col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament de Serveis
Socials 

22 de maig de 2015 

Conveni  de  col·laboració  amb  el  Consell  Comarcal  de  la  Selva  per  al
desenvolupament del projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” 

22 de maig de 2015 

Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  sant  Celoni  i  Comitè
Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, per a la subvenció 
d’activitats durant el 2015 

9 de juny de 2015 

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Sant Celoni per a la realització d’un crus de pre4paració per a les proves 
d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà per al 
curs 2015-2016 

9 de juny de 2015 

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Sant Celoni per a la realització d’un curs de preparació per a les proves 
d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior per al 
curs 2015-2016 

9 de juny de 2015 

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament 
de sant Celoni per el projecte espai d’atenció educativa a la diversitat de
l’alumnat d’educació secundària del municipi, en el marc dels programes de 
diversificació curricular, del Col·legi La Salle, per als cursos 2015-2016 i 
2016-2017 

9 de juny de 2015 

Conveni amb el Consell Comarcal de Vallès Oriental per a l’execució del 
projecte “Promoure l’ocupació a la industria Local al Vallès Oriental” 

22 de juliol de 2015 

Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’ensenyament i l’Ajuntament de sant Celoni per
al Pla educatiu  d’entorn dels cursos escolars 2015-2016, 2016-2017 i 2018-
2019 

22 de juliol de 2015 

Conveni de col·laboració de l’ajuntament de Sant Celoni amb l’associació
ateneu de sant Celoni per el finançament del concert dels amics de les Arts a 
la Sala Gran del Teatre ateneu de Sant Celoni el dia 10 de setembre 

9 de setembre de 2015 

Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament 
de Sant Celoni per col.laborar en la formació dels estudiants 

9 de setembre de 2015 

Conveni  amb  el  ministeri  d’indústria,  energia  i  turisme  (Direcció  general
d’indústria i de la petita i mitjana empresa) I Diputació de Barcelona per a 
l’establiment de punts d’assessorament i inici de tramitació (PAIT) integrats a 
la xarxa CIRCE 

30 de setembre de 2015 

Conveni  de  col·laboració entre el  Consell  Comarcal  del  Vallès Oriental i
l’Ajuntament  de  sant  Celoni  per  tal  de  continuar  prestant  el  servei  de 
transport escolar no obligatori dels alumnes de d’institut Baix Montseny 
residents a la Batllòria, per el curs 2015-2016 

21 d’octubre de 2015 

Pròrroga  del  conveni  de col·laboració entre  d’institut  català  de  la  salut  i 
l’ajuntament de sant Celoni per a la realització del programa de salut i escola. 

21 d’octubre de 2015 

Addenda del conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat 11 de novembre de 2015 



 

de Catalunya mitjançant el Departament d’ensenyament i l’Ajuntament de
Sant Celoni per al Pla educatiu d’entorn del curs 2015-2016. 

(Aprovat per urgència) 

Conveni  de  col·laboració entre  l’Ajuntament  de  Sant  Celoni,  la  Fundació 
Privada Hospital de sant Celoni, l’associació neurològica amics Baix 
Montseny i el Cap de sant Celoni per a la implantació i desenvolupament del 
projecte Bibliosalut 

2 de desembre de 2015 

Ratificació de la resolució de l’Alcaldia de 23 de novembre de 2015 per la 
qual es va Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per
a la prestació d’Assistència tècnica en el marc de la realització del programa 
treball i formació adreçat a persones en situació d’atur. 

2 de desembre de 2015 

Conveni de col·laboració 2015-2018, per atendre les despeses del local del 
centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) Baix Montseny, 
entre els ajuntaments de Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del 
Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de 

23 de desembre de 2015 

Conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni per al finançament 
del concert de festival de valsos i danses de l’orquestra simfònica del Vallès, 
a la sala gran del teatre Ateneu de Sant Celoni del dia 3 de gener de 2016 

23 de desembre de 2015  

 

 


