RELACIÓ DE CONVENIS I MODIFICACIONS SUBSCRITS DURANT L'ANY 2017
Data
Número
aprovació
Expedient
per JGL

460/2017

1541/2017

480/2017

279/2017

13/02/2017

13/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

Data
signatura

15/02/2017

10/05/2017

02/03/2017

23/02/2017

Objecte

Signants (A banda
de l'Ajuntament de
Llinars)

Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Llinars del Vallès i l'Associació de Dones de Llinars per a la
realització del cicle de concerts de Nadal 2017

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Llinars del Vallès i la Unió de botiguers,
comerciants i professionals de Llinars per a la realització d'actuacions de promoció del comerç per a l'any
2017

Servei Català de Trànsit

. Crear un grup de
seguiment del
PLSV; definir-ne els
objectius i àrees
d'actuació; recollir la
informació
. Redactar un
sol·licitada pel
PLSV per reduir
Servei català de
la sinistralitat a la
Trànsit; aprovar i
xarxa viària de
portar a terme el Pla
Llinars del Vallès
d'actuació; fer el
seguiment
l'avalauació del
PLSV i lliurar-ne des
dades al Servei
Català de Trànsit

4 anys

Associació de Dones de
Llinars

. Conèixer
l'atorgament
. Sufragar de 4.000€ Durant l'any 2017 i
d'altres
prorrogable
per a les despeses
subvencions que
anualment
del cicle
rebi el cicle de
música

. Donar el suport
tècnic i necessari
. Sotmetre les
per portar a terme
actuacions a
les actuacions
control per part
programades; cedir
de la Intervenció
l'espai necessari per
Unió de botiguers, comerciants de l'Ajuntament,
a realitzar les
conèixer
i professionals de Llinars
actuacions de
l'atorgament
promoció i
d'altres
dinamització
subvencions
comercial;
obtingudes.
subvencionar-ho
amb 4.000€

13/02/2017

15/03/2017

Aprovació del conveni i la despesa corresponent entre l'entitat Deixebles de la Kabra i l'Ajuntament de Llinars
del Vallès per a la realització del cicle de concerts de Sanata per a l'any 2017

Associació Deixebles de la
Kabra

1140/2017

13/02/2017

21/03/2017

Aprovació del conveni entre la Parròquia de Santa Maria del Prat i l'Ajuntament de Llinars del Vallès per a
l'any 2017 per ajudar a famílies amb risc d'exclusió

Càrites Parroquial Llinars del
Vallès

976/2017

13/02/2017

18/05/2017

Aprovació del contingut i la signatura de l'addenda al V Conveni interadministratiu de col·laboració per a la
coordinació, la programació i el finançament de serveis socials pel període 2016-2019

Consell Comarcal del Vallès
Oriental

1166/2017

13/02/2017

22/03/2017

Aprovació de la pròrroga del Conveni entre l'Asociació de Gent Gran i Pensionista i l'Ajuntament de Llinars del
Vallès per a l'any 2017

Associació de Gent Gran i
Pensionista

1668/2017

1688/2017

27/03/2017

03/04/2017

10/04/2017

18/05/2017

06/04/2017

17/05/2017

Aprovació de l'addenda 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

Conveni de col·laboració entre les entitats esportives Centre d'esports Llinars, Club de bàsquet Llinars, Futbol
Sala Llinars i l'Ajuntament de Llinars del Vallès per a l'any 2017

Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Llinars del Vallès i el Consorci
Besós Tordera per al servei de gestió de neteja de la xarxa de calvegueram

. Subvencionar amb
6.000 € les activitat
de l'Associació

Consell Comarcal del Vallès
Oriental

31 de juny de
2017

. Club bàsquet Llinars; Club
Futbol Sala llainars i Centre
d'Esports Llinars

. Col·laborar
econòmicament
. Sotmetre les amb: 7.585,91 € pel
Club de Bàsquet
actuacions a
control per part Llinars; 2.950 € pel
de la Intervenció Club Futbol Sala
de l'Ajuntament Llinars i 10.161,89 €
pel Centre d'Esports
Llinars

Any 2017

Consorci Besós Tordera

. Rebre el servei
de neteja i
. Abonar 19.531,78
manteniment de
€ com a cost del
la xarxa de
servei 2017
clavegueram del
municipi

Del 3/4/2017 fins
al 26/3/2022

. Treballar en
projectes conjunts
d'àmbit comunitari
per millorar la
cohesió social del
municipi

31 de desembre
de 2017

24/04/2017

28/04/2017

324/2017

24/04/2017

15/01/2018

. Dret d'ús sobre
Aprovació de l'addenda al conveni de data 1 de gener de 2017 signat entre l'administració de la Generalitat de
l'edifici i les
Catalunya,mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Llinars del Vallès de creació d'una
Departament d'Ensenyament
instal·lacions del
escola bressol pública de titularitat municipal en relació amb l'ampliació del centre Petits Estels i acceptació
centre
de les condicions estipulades que consten a l'addenda

03/05/2017

Aprovació del conveni de col·laboració entre la Fundació Acció Baix Montseny i l'Ajuntament de Llinars del
Vallès per instal·lar una parada els divendres a l'Àrea Central per vendre articles reciclats amb la finalitat
d'aconseguir una major integració socio-laboral de les persones amb discapacitat

31 de desembre
de 2017

. Rebre la
. Justificar la
col·laboració del
despesa de l'import
Dept. Treball de
atorgat; presentar
la Generalitat i
les dades que
del CCVO en
corresponguin al
matèria de
CCVO
serveis socials

1874/2017

02/05/2017

Fins el 31 de
desembre de
2017

. Sotmetre les
actuacions a
control per part
Fins la finalització
de la Intervenció
.Subvencionar amb
del cicle de
de l'Ajuntament,
2.000 € cada cicle
concerts de l'any
conèixer
de concerts
2018
l'atorgament
d'altres
subvencions
obtingudes.
. Sotmetre les
. Subvencionar amb
Any 2017
actuacions a
12.000 € les
prorrogable 3
control per part
activitats de l'entitat
anys més
de la Intervenció
per l'any 2017
de l'Ajuntament
. Aportació
31 de desembre
econòmica de
de 2017
2.252,16 €

. Rebre la
col·laboració del
Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Llinars del Vallès i el Departament d'Afers Socials i Famílies de la Departament de Treball, Afers Dept. Treball per
la coordinació
Generalitat de Catalunya en matèria d'activitats cíviques i comunitàries
Socials i Famílies
d'activitats
cíviques

1896/2017

Període de
vigència

Indefinit

1297/2017

2784/2016

Obligacions
que genera

. Actuar com a
entitat gestora i
. Tenir accés al
responsable del
servei de Mercat
fitxer de la PTX;
de Treball de
haver aprovat la
l'Àrea de
Desenvolupamen creació del fitxer de
t Econòmic Local dades de caràcter
personal

Aprovació i signatura del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Llinars del
Diputació de Barcelona
Vallès per a la posada a disposició i utilització de la Plataforma Telemàtica XALOC

Aprovació de l'annex al conveni entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Llinars del Vallès en
matèria de seguretat viària

Drets que
genera

. Modificar la
ubicació de la
parada;
. Cessió d'un espai
cancel·lar
al Passeig Europa
l'activitat de
de les Nacions
venda en dies
(Àrea Central) per la
Fundació Acció Baix Montseny
determinats;
col·locació d'una
modificar l'espai
parada els
sotmès a
divendres
autorització;
revocar
l'autorització

4 anys

1709/2017

1140/2017

08/05/2017

19/06/2017

12/06/2017

12/01/2018

Aprovació de la signatura de l'addenda AD02-01503-001-17 al conveni amb codi C810-01503-013-15 entre el
Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament de Llinars del Vallès per a la realització dels cursos
de català Elemental 1 i Suficiència 2 amb una vigència fins a l'1 i el 7 de juny de 2017 respectivament

Aprovació de l'addenda entre la Parròquia de Santa Maria del Prat i l'Ajuntament de Llinars del Vallès per
l'ampliació de la subvenció per les activitats que realitza l'entitat de Càritas Parroquial

Càrites Parroquial Llinars del
Vallès

1907/2017

19/06/2017

10/07/2017

Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Llinars del Vallès, Immobiliària MATMIT, SL i l’
Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Llinars del Vallès, mitjançant el qual la Immobiliària MATMIT, SL,
cedeix a l’ajuntament el dret de superfície per instal·lar un dipòsit d’aigua destinat a la intervenció en cas
d’incendi forestal, la cessió d’una servitud de pas i la connexió al pou existent

ADF Llinars del Vallès i
Immobiliària Matmit, SL

1709/2017

17/07/2017

12/01/2018

Aprovar la signatura de l’addenda AD03-01503-004-17 al conveni amb codi C863-01503-007-16 amb el
Consorci per a la Normalització Lingüística per la realització del curs Bàsic 2

Consorci per la Normalització
Lingüística

4182/2017

06/09/2017

29/08/2017

Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Llinars del Vallès i l'entitat Diables la Piula per a la realització del
correfocs del dia 11 de setembre de 2017

Entitat Diables La Piula

4503/2017

16/10/2017

17/10/2017

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Llinars del Vallès i l'empresa Llinarsport, SL per
a l'activitat "Llança't a l'aigua" pel curs escolar 2017-2018

Llinarsport, SL

3521/2017

4805/2017

23/10/2017

30/10/2017

20/01/2017

29/11/2017

Aprovació del conveni entre l’Associació In VIA i l'Ajuntament de Llinars del Vallès per a la col·laboració en el
projecte "Suport a les necessitats bàsiques de les famílies en situació de vulnerabilitat"

Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Llinars del Vallès i l'Escola Ginebró per a la cessió
d'espais municipals per a la realització dels cicles formatius pel curs 2017-2018

. Pagament de
5.580 € per la
realització dels
cursos

Consorci per la Normalització
Lingüística

. Fer constar la
seva
col·laboració en
el projecte;
. Subvencionar els
sotmetre les
ajuts a l'habitatge
actuacions a
control per part per a famílies amb
de la Intervenció risc d'exclusió amb
de l'Ajuntament i l'import de 4.231,42
€
conèixer
l'atorgament
d'altres
subvencions
obtingudes.

. Instal·lar dipòsit
d'aigua, cessió
de servitud de
pas i connexió
amb el pou
existent

. Pagament de
3.100 € per la
realització del curs
. Comunicar la
celebració de l'acte
a la Delegació del
Govern; complir
amb les
competències
exigides per la
Instrucció Tècnica
Complementària i
complir les
condicions de
seguretat
estipulades;
ubscriure una
pòlissa
d'assegurança de
responsabilitat civil
. Subvencionar amb
. Tenir accés a la
21.000 € els
llista de
alumnes que
participants de
realitzin l'activitat
l'activitat
Llança't a l'aigua

10 anys

De l'octubre de
2017 al juny de
2018

. Cedir un espai per
les entrevistes amb
les famílies; valorar
les famílies
31 de desembre
susceptibles de
de 2017
partcicipar en el
projecte i col·laborar
amb In Via en la
gestió dels tràmits
del projecte

Entitat Associació In Via

Cooperació Escola Ginebró

. Ser responsable
davant de tercers de
tota responsabilitat
directa o subsidiària
i posar a disposició
de l'ADF l'ús del dret
de superfície i
servitud

Any 2017

. Disposar d'un
10% de places
ofertades pel
. Cedir
grau superior, i infraestructures per
una
a la realització dels
compensació
cicle formatiu
econòmica en el d'activitats físiques i
cas que les
esportives (aules i
plaves
instal·lacions
reservades a
esportives)
l'Ajuntament no
s'ocupin

Curs 2017-2018

. Enviar a Cànoves i
Samalús professors
per fer les classes
convingudes;
comunicar la
De l'1 de
. Rebre la
modificació dels
setembre de 2017
Conveni interadministratiu entre l'Ajuntament de Cànoves i Samalús i l'Ajuntament de Llinars del Vallès en
quantitat de 450
preus de les classes
Ajuntament de Cànoves i Samalú
al 30 de juny de
matèria de cooperació pel servei de l'escola de música
€ per alumne i
i enviar els 450 €
2021
curs
(alumne/curs) que
rebi de l'Ajuntament
de Cànoves a la
Societat Coral
Amics de la Unió

4310/2017

13/11/2017

24/11/2017

1820/2017

13/11/2017

12/01/2018

Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental del protocol addicional del conveni per l'elaboració, la
concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme per a l'any 2017

Consell Comarcal del Vallès
Oriental

. Aportar la quantitat
31 de desembre
de 763,94 € al fons
de 2017
turístic

4766/2017

13/11/2017

06/10/2017

Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Ajuntament de Llinars del Vallès i el Consorci per a la Normalització
Lingüística per a l'organització de cursos de català per adults

Consorci per la Normalització
Lingüística

. Aportar la quantitat
de 2.220 € per curs
de català per adults

1876/2017

27/11/2017

28/04/2017

Conveni entre l'Ajuntament de Llinars del Vallès i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Departament de Treball, Afers
Generalitat de Catalunya per a la cessió de places del menjador del Casals de Gent Gran de Llinars del Vallès
Socials i Famílies
per a persones en situació de necessitat econòmica

1977/2017

27/11/2017

29/11/2017

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Llinars del vallès i l'Agrupació de Defensa Forestal de Llinars
del Vallès per a la col·laboració enla relaització de les tasques de vigilància forestal i manteniment dels
camins de la xarxa del Pla de Prevenció d'Incendis Municipal

5335/2017

15/12/2017

12/01/2017

Protocol addicional al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació de serveis socials, altres
programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat amb els ajuntaments que formen part del l’àrea
bàsica de serveis socials resta del Vallès Oriental

ADF Llinars del Vallès

Consell Comarcal del Vallès
Oriental

. Conèixer
l'atorgament
d'altres
subvencions
obtingudes

. Establir els criteris
per beneficiar-se del
menjador
31 de desembre
suvbencionat;
de 2017
abonar les
despeses d'aquest
servei (import
màxim 2,000 €)
. Tramitar les
sol·licituds de
subvencions a la
Diputació de
Barcelona i cedir a
l'ADF ús de la
segona planta de
l'edifici El Cub i
subvencionar amb
3.000 € les activitats
que es portin a
terme al municipi
. Cofinançar part del
servei laboral
d'orientació i suport
per un import de
983,51 €; presentar
31 de desembre
la justificació al
de 2019
Consell Comarcal la
despesa i l'activitat
feta per cada
programa i servei
inclosos en el
conveni

5398/2017

22/12/2017

11/12/2017

. Subvencionar amb
. A rebre el
6.000 € les activitats
de Creu Roja;
reintegrament de
Creu Roja a Sant Celoni i Baix
31 de desembre
entre l’Ajuntament de Llinars del Vallès i la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny per a la subvenció d'activit
establir una
l'import percebut
Montseny
de 2017
comissió paritària
en els supòsits
per avaluar el
establerts
conveni

