REGISTRE DE CONVENIS GENER - DESEMBRE 2014
ORDRE

DEPARTAMENT

TIPUS D'ACORD

APROVACIÓ

LES PARTS

OBJECTE/FINALITAT

OBLIGACIONS ECONÒMIQUES PER PART DE L'AJUNTAMENT

Cultura i Ciutadania

Conveni de col·laboració

Ple del 02.12.2013

Ajuntament /Generalitat (Cultura)/Consell Comarcal

2

Benestar i família

Conveni de col·laboració

Ple del 02.12.2013

Ajuntament / Consell Comarcal

3

Salut pública

Conveni de col·laboració

Ple del 13.01.2014

Ajuntament /Agència de Salut pública de Catalunya

Despeses de subministrament d'aigua, electricitat, gas, telefonia, servei
de neteja i manteniment de l'immoble; i el que s'acordi en el si de la
comissió de seguiment
Col·laboració entre les parts pels serveis relatius a: BAT Osona, gestió, assessorament i aplicació de Fins
a
31/12/2015, Aportació de l'ajuntament de 0,4 € per habitant
la Llei de la Dependència
prorrogable per períodes
Col·laboració entre les parts per a la prestació dels serveis mínims de salut pública de competència Fins
a
31/12/2017, No hi ha cap contraprestació econòmica per a l'ens local

4

Àrea econòmica

Conveni d'encomana de gestió

Ple del 13.01.2014

Ajuntament /Partec Vic SL (Creacció)

local
prorrogable
Promoció econòmica: activitats formatives, formació i ocupació laboral, impuls de polítiques Fins
a
31/12/2014, Adjudicació per 190.100 €

5

Mobilitat i Protecció Civil Addenda conveni

Ple del 13.01.2014

Ajuntament /Consell Comarcal

6

Servei de mediació

Conveni de col·laboració

Ple del 03.02.2014

Ajuntament /Col·legi d'advocats

industrials i d'emprenodoria, estudis de caràcter econòmic i propostes de planificació estratègica prorrogable anualment
Addenda al conveni de cooperació per a la implantació i execució del pla d'assistència i suport en Fins a 05/11/2016
Les derivades del conveni
matèria de protecció civil de la comarca d'Osona
Col·laborar en l'establiment d'una Oficina d'Intermediació Hipotecària integrada dins del Servei de Fins
a
31/12/2014, El cost dels servei a prestar pels professionals que assigni el Col·legi

7

Cultura i Ciutadania

Conveni de col·laboració

JGL del 03.03.2014

Ajuntament /Comissió de Cultura de les Parròquies de la Pietat, St. Domènc i el

Mediació Comunitària de l'Ajuntament de Vic, situada al C. Virrei Avilés, 34
Col·laboració en l'organització del festival BBVA de Música Religiosa de Vic

8

Contractació

Addenda conveni

JGL del 03.03.2014

Carme, BBVA, Fundació Antiga Caixa Manlleu i la Fundació L'Atlàntida
Ajuntament /Endesa Distribución Eléctrica SLU

9

Intervenció

Conveni de col·laboració

JGL del 10.03.2014

Ajuntament /Associació de Veïns La Calla

10

Intervenció

Conveni de col·laboració

JGL del 10.03.2014

Ajuntament /Associació de Veïns del Barri dels Caputxins

11

Intervenció

Conveni de col·laboració

JGL del 10.03.2014

Ajuntament /Associació de Veïns de la plaça Francesc Moragas

12

Intervenció

Conveni de col·laboració

JGL del 10.03.2014

Ajuntament /Associació de Veïns de l'Horta Vermella

13

Cultura i Ciutadania

Conveni de col·laboració

JGL del 10.03.2014

Ajuntament /Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Gestió de l'arxiu comarcal d'Osona

DURADA DEL CONVENI

1

Indefinida

prorrogable anualment
Vigència fins a la
conclusió de la desena
edició del Festival
Addenda al conveni privat de subministrament nº 343381, que reugla les condicions tècnic- Fins a 31/12/2016
econòmiques derivades de l'electrificació del Pol.Ind. El Bruguer de Vic
Subvencionar mensualment l'Associació de Veïns de la Calla per tal que l'Associació pugui fer front L'any 2014
als costos que genera el lloguer del local i altres despeses
Subvencionar mensualment l'Associació de Veïns del Barri dels Caputxins per tal que l'Associació L'any 2014
pugui fer front als costos que genera el lloguer del local i altres despeses
Subvencionar mensualment l'Associació de Veïns de la plaça Francesc Moragas per tal que L'any 2014
l'Associació pugui fer front als costos que genera el lloguer del local i altres despeses
Subvencionar mensualment l'Associació de Veïns de l'Horta Vermella per tal que l'Associació pugui L'any 2014
fer front als costos que genera el lloguer del local i altres despeses
L'objectiu central de l'actuació és contribuir en la millora de l'educació en el nivell de primària a la El projecte tindrà una
durada

d'un

d'Advocats de Vic serà de 60 € per expedient. Partida inicial de 3.000 €
L'Ajuntament de Vic assumirà el cost del Festival 2014 fins a la
quantitat de 9,000 €, en activitats que el Festival organitzi a Vic
Les derivades del conveni
Subvencionar mensualment a l'Associació de Veïns la Calla 350 €
Un únic pagament de 1.200 € per l'any 2014
Un únic pagament de 4.200 € per l'any 2014
Un únic pagament de 4.200 € per l'any 2014
Destinar 43.508 € (+10% gestió del Fons Català per les tasques

any, d'assessorament, seguiment i control del projecte) al projecte

població de Diatock.
ampliable si s'acorda.
L'objecte del conveni és el desenvolupament i la correcta execució i justificació del projecte de Vigència d'un any segons
el
projecte,
no
formació i tecnificació de l'equip femení del Casa Sport, a Ziguinchor, Senegal
prorrogable
Col·laboració entre les parts sobre les condicions que han de regir la posada en marxa de la unitat Fins a la finalització del
mòbil de teleassistència
contracte amb l'empresa
Realització de 315 hores de pràctiques en l'àmbit de comunicació i premsa, repartides entre les Fins a 15/06/2014
tasques presencials a l'Ajuntament de Vic i la memòria final.
L'objecte del conveni és establir les condicions en què l'estudiant ha de desenvolpar les pràctiques Fins el 19/07/2014
de l'assignatura Pràctium al Servei Municipal de Salut
Establir mecanismes de coordinació entre el VicDones-SIAD Osona i l'Assoc. Casal Claret a través Fins
el
31/12/2014,
de l'Escola de la Pau de dones pels projectes comuns en l'àmbit de la dona
revisable
Establir les conicions i pactes per a la prestació del servei de 80 places d'acolliment diürn per a Fins
31/12/2009,

Ampliació de l'escola de Diatok, Senegal
L'ajuntament de Vic farà una aportació econòmica de 15.000 € a

14

Cultura i Ciutadania

Conveni de col·laboració

JGL del 10.03.2014

Ajuntament /Association Initiatives et action pour le developpement en Afrique

15

Benestar i família

Conveni de col·laboració

JGL del 17.03.2014

(IA&DA)/Casamance Sporting Club (Casa Sport)/Cretef/L'OAR Vic
Ajuntament /Diputació de Barcelona

16

Recursos Humans

Conveni de col·laboració

JGL del 24.03.2014

Ajuntament /Universitat de Vic

17

Recursos Humans

Conveni de cooperació

JGL del 24.03.2014

Ajuntament /Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

18

Cultura i Ciutadania

Conveni de col·laboració

JGL del 31.03.2014

Ajuntament /Associació Casal Claret de Vic

19

Benestar i família

Pròrroga conveni

Ple del 07.04.2014

Ajuntament / Generalitat (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS))

20

Convivència i seguretat

Conveni de col·laboració

Ple del 07.04.2014

Ajuntament /Consell Comarcal d'Osona

21

Impulsvic

Pròrroga conveni

Ple del 07.04.2014

Ajuntament /Agència de l'habitatge de Catalunya

22

Impulsvic

Pròrroga conveni

Ple del 07.04.2014

Ajuntament /Agència de l'habitatge de Catalunya

23

Impulsvic

Conveni de col·laboració

Ple del 07.04.2014

Ajuntament/Consell Comarcal d'Osona

24

Educació

Conveni de col·laboració

JGL del 28.04.2014

Ajuntament/Generalitat de Catalunya (departament d'ensenyament)

"El Remei"
Facilitar als ciutadans d'Osona , que no resideixin a Vic, accedir als serveis de l'Oficina
d'Intermediació Hipotecària, situada a l'oficina Municipal del Remei de Vic
Establir la col·laboració per impulsar el Programa de mediació i de cessió d'habitatges pel lloguer
social a Vic, per mitjà de la Borsa de mediació que disposa l'ajuntament.
Establir la col·laboració per l'assessorament i la gestió de serveis en matèria d'habitatge, per mitjà
de l'Oficina local d'habitatge de Vic
Acorden els serveis, gestions i tramitacions d'expedients que portarà a terme l'Oficina d'habitatge
de l'Ajuntament
Concretar els termes de la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius ubicats

al municipi de Vic durant l'any 2014
prorrogable.
Gencat aportarà 17.765 €.
Dissenyar i executar el projecte Horitzó Àsia establint un marc de col·laboració educativa i de Fins
el
31/12/2014, Participar en el finançament del projecte i contribuir a la cerca de

persones grans amb dependència, als establiments dels centres de dia "Casa Moreta", "Caputxins" i prorrogable

fins

el

No hi ha cap contraprestació econòmica per a l'ens local
No hi ha cap contraprestació econòmica per a l'ens local
L'ajuntament de Vic aportarà la quantitat de 15.000 € pel
desenvolupament dels projectes
No n'hi ha

el

31/12/2015
Fins
el
31/12/2014,
prorrogable.
Fins
el
31/12/2014,
prorrogable.
Fins
el
31/12/2014,
prorrogable.
1 any, prorrogable.
Fins

l'Associació IA&DA pel desenvolupmanet del projecte
No hi ha cap contraprestació econòmica per a l'ens local

No n'hi ha
No n'hi ha
No n'hi ha
No n'hi ha

31/12/2014, Despeses de subministrament de llum, aigua i calefacció, neteja,
consergeria i el manteniment dels espais serveis educatius de Vic.

25

Cultura i Ciutadania

Conveni de col·laboració

JGL del 05.05.2014

Ajuntament/ Universitat de Vic / Creacció/ Associació nits de cinema oriental

26

Educació

Conveni de col·laboració

Ple del 05.05.2014

Ajuntament / Generalitat de Catalunya

27

Convivència i seguretat

Conveni de col·laboració

JGL del 26.05.2014

28

Intervenció

Addenda conveni

Ple del 02.06.2014

recerca amb universitats de prestigi i accions de promoció econòmica amb països asiàtics.
Cessió gratuïta de 4 aules per a la formació i dos despatxos i altres espais (Sala d'actes i l'aula de
formació continuada)
Ajuntament/Diputació de Barcelona
Regular la col·laboració en relació a l'actuació desenvolupament del Programa de suport als ens
locals per a l'impuls dels serveis de mediació ciutadana.
Ajuntament/Generalitat de Catalunya (centre de telecomunicacions i tecnologies de la L'objecte del conveni és la cessió i el compartiment de l'ús d'infraestructures de telecomunicacions
informació)

entre ambdues parts.

1

renovable anualment
Termini de la cessió d'1
any, prorrogable
Fins
el
31/12/2014,
prorrogable anualment
10 anys amb pròrroga
automàtica per períodes
de 10 anys

finançament
No n'hi ha. L'ajuntament rebrà una quantitat anual per la cessió
d'espais a Generalitat.
No n'hi ha. L'ajuntament rebrà una aportació anual de la Diputació de
14.250 €.
No n'hi ha
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ORDRE
29

DEPARTAMENT
Urbanisme

TIPUS D'ACORD

APROVACIÓ

LES PARTS

Conveni de col·laboració

Resolució

del Ajuntament/Diputació de Barcelona

Ajuntament/Generalitat de Catalunya (departament d'ensenyament)

Ajuntament/Ecovidrio

OBJECTE/FINALITAT

DURADA DEL CONVENI

les obres del projecte constructiu de "Modificació dels brancals de la C-153 a l'enllaç entre les obres.
30

Subvencions

Conveni de col·laboració

09.05.2014
JGL del 07.07.2014

31

Urbanisme

Conveni de col·laboració

Ple del 07.07.2014

Carreteres C-153 i B-523. T.m. de Vic"
Atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Vic per les despeses de personal i de funcionament del
Conservatori de Música de Vic, per a la impartició dels ensenyaments professionals de músicda al
centre durant el curs 2012 - 2013
Regular el funcionament del Sistema Integrat de Gestió d'envasos i residus de vidre, gestionat per
Ecovidrio a Catalunya, amb la finalitat de cumplir la llei 11/1997, optimitzant la gestió d'aquesta

32

Urbanisme

Conveni de custòdia del territori

Ple del 07.07.2014

Ajuntament/ Particulars

33

Alcaldia

Conveni de col·laboració

JGL del 14.07.2014

Ajuntament/ Fundació LA CAIXA

34

Serveis generals

Conveni de col·laboració

JGL del 21.07.2014

Ajuntament/ Diputació de Barcelona/ADF Font Freda i la Federació D'ADF D'Osona

35

Turisme

Conveni de col·laboració

JGL del 04.08.2014

Ajuntament/ Aplicacions Multimèdia Interactives SL

36

Benestar i família

Conveni de col·laboració

JGL del 04.08.2014

Ajuntament de Vic / Assemblea de Creu Roja a Osona

37

Educació

Addenda conveni

Ple del 01.08.2014

Ajuntament / Generalitat de Catalunya (departament d'ensenyament)

38

Servei Local d'Ocupació

Conveni de col·laboració

JGL del 08.09.2014

Ajuntament / Ajuntament de Roda de Ter / Ajuntament de Manlleu / Ajuntament de

OBLIGACIONS ECONÒMIQUES PER PART DE L'AJUNTAMENT

Col.laboració entre les parts en ordre a la determinació de l'àmbit de conservació i explotació de Fins a l'acabament de les No n'hi ha
Conservació

i

manteniment indefinits.
Efectes 01/09/2012 fins No n'hi ha
31/12/2014
Fins a la finalització de la No n'hi ha
vigència de l'Autorització
concedida per l'Agència

fracció i el seu finançament, per tal de garantir la seva viabilitat tècnica.
de Residus.
Establir un marc de col·laboració per dur a terme la custòdia del territori per la conservació dels 10
anys,

renovable Despeses derivades de la gestió, custòdia i manteniment d'aquest espai

valors naturals i patrimonials a la franja de terreny de superfície de 711 m2 de sòl situada al costat tàcitament

per

del riu Gurri al seu pas per Vic.
Impulsar el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural a la ciutat de Vic a fi de consolidar un
marc estable de relacions per a l'enfortiment de la convivència i cohesió social amb la participació
d'administracions, recursos tècnics i ciutadania.
Execució dels Plans, en matèria de prevenció d'incendis forestals: Pla municipal de Prevenció
d'Incendis forestals (PPI), Pla d'Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (PAM), i
Pla d'Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI)
La col·laboració entre les parts per tal de desenvolupar el contingut de la plataforma UBIME en
l'àmbit territorial del municipi de Vic
Foment i promoció d'activitats a realitzar per l'Assemblea Comarcal del a Creu Roja a Osona

a

períodes idèntics.
fluvial de 711 m2, objecte de restauració i recuperació medi ambiental.
Fins
el
31/08/2017, No n'hi ha
prorrogable
Fins el 31/12/2017

510 € anuals

Un any, prorrogable No n'hi ha
anualment
Tot el 2014, prorrogable Subvenció total de 9.000 euros

Atenció educativa a l'alumnat d'ensenyament secundari obligatori, a través del projecte punt de 2014-2015 i 2015-2016
partida pels cursos 2014-2015 i 2015-2016, donant suport als alumnes que presenten dificultats
d'aprenentatge, desmotivació greu, perill d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que
precisen actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva
integració escolar, social i laboral.
Orientació laboral per a la millora de l'ocupabilitat de col·lectius amb alta qualificació professional, Vigent per tot el 2014

No s'especifiquen a l'Addenda

No n'hi ha

cofinançat per la Diputació de Barcelona, i que té la finalitat d'oferir recursos als usuaris de la xarxa
XALOC d'Osona, amb una alta qualificació professional, mitjançant l'anàlisi i encaix competencial,
39

Medi ambient

Conveni de col·laboració

Ple del 08.09.2014

Centelles / Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès
Ajuntament / Nestlé España SA

40

Benestar i família

Acord de col·laboració

JGL del 22.09.2014

Ajuntament / Diba

41

Cultura i Ciutadania

Conveni de col·laboració

JGL del 29.09.2014

Ajuntament/ Generalitat de Catalunya/ Oficina de suport a la iniciativa cultural/

42

Cultura i Ciutadania

Conveni de col·laboració

JGL del 29.09.2014

Diputació de Barcelona / Fundació Atlàntida
Ajuntament / Museu d'història de Catalunya

43

Educació

Addenda al conveni de col·laboració

JGL del 29.09.2014

Ajuntament / Generalitat de Catalunya

44

Benestar i família

Conveni de col·laboració

JGL del 06.10.2014

Ajuntament / Generalitat de Catalunya / Consell Comarcal d'Osona

possibilitant desenvolupar i definir plans de millora.
Nestle es compromet a retirar i tractar, sense cap limitació i de forma gratuïta, les cápsules mono Duració inicial d'un any
dosis de plàstic i d'alumini recollides per les deixalleries de l'Ajuntament de Vic.
Sol·licitar al Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC) la prestació del Servei Hèstia als
ens de la demarcació de Barcelona adherits al Conveni sobre les relacions entre la Diputació de
Barcelona i els ens locals de la demarcació de Barcelona, pel desplegament del sistema
d'informació de serveis socials Diba-Hestia.
La programació d'espectacles d'arts escèniques i concerts professionals; les estratègies de
comunicació de promoció i fidelització de públics; els programes educatius socials i comunitaris
relacionats amb les arts en viu
Col·laboració de l'ajuntament i el museu d'història per l'edició del llibre "El maletí malgirbat i la
llibreta vella". "Una història de la Guerra de Successió". L'objectiu és donar-ne divulgació , a unes
franges d'edats entre 8 i 12 anys, tant dels fets històrics com del Museu d'història de Catalunya i
els deu monuments que formen la Ruta 1714 que van ser escenaris de la Guerra de Successió a
Catalunya.
Donar suport econòmic a actuacions que fomentin l'èxit escolar i la participació de les famílies.

Mentres

Cultura i Ciutadania

Addenda al conveni de col·laboració

JGL del 13.10.2014

Ajuntament / Universitat de Vic / Creacció

46

Intervenció

Conveni de col·laboració

JGL del 20.08.2014

Ajuntament / Cespa

47

Cultura i Ciutadania

Conveni de col·laboració

JGL del 20.08.2014

Ajuntament / Fundació Atlàntida

presti

el No n'hi ha

Servei pel Consorci AOC
Vigent des de l'1 de No n'hi ha
gener de 2014 fins 31 de
desembre
Entrada en vigor a la data No n'hi ha
de la seva signatura i la
seva vigència s'acaba el

31 de desembre de 2014
Vigent des de la seva No n'hi ha
signatura amb efectes
durant 2014-2015 i fins el
desembre de 2015
Establir línies de col·laboració i cooperació per a gestionar una Oficina Jove que actua com a node Vigent des de la seva No n'hi ha
signatura

45

es

No n'hi ha

fins

al

clau de la XNEJ (Xarxa nacional d'emancipació juvenil)
31/12/2014, prorrogable
Establir la col·laboració econòmica entre la Universitat de Vic i l'Ajuntament de Vic per a activitats Fins el 31/12/2014
Aportació de l'ajuntament de 9.500 € a l'ajuntament de Vic
en el marc del projecte Horitzó Àsia. Les tres accions que es portaran a terme des de la Unitat de
Suport de Projectes Internacionals en el marc d'aquest projecte són: Posgrau en estudis orientals ;
Cicle de conferències i "face to face" i beques
Col·laboració en les accions de Promoció Mediambientals
Fins el 31/12/2014
No n'hi ha
Durant el curs escolar 2014/2015, organitzar diversos espectables teatrals o musicals adreçats a Curs 2014/2015.
l'alumnat de les escoles i instituts de Vic.

2

Aportació de 13.801 €
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DEPARTAMENT

TIPUS D'ACORD

APROVACIÓ

LES PARTS
Ajuntament / Generalitat de Catalunya /Oficina de suport a la iniciativa cultural /

48

Cultura i Ciutadania

Conveni de col·laboració

JGL del 27.10.2014

Associació per a les Arts Contemporànies de Vic, per les activitats de l'Acvic, centre

49

Subvencions

Coveni de col·laboració

JGL del 27.10.2014

d'arts contemporànies
Ajuntament / Diba

50

Cultura i Ciutadania

Conveni de col·laboració

JGL del 03.11.2014

Ajuntament/ Oficina de suport a la iniciativa cultural/ Diputació de Barcelona

51

Cultura i Ciutadania

Conveni de col·laboració

JGL del 17.11.2014

Ajuntament/ Consorci per la Normalització Lingüística

52

Subvencions

Conveni de col·laboració

JGL del 01.12.2014

Ajuntament/ Vic Comerç / Diputació de Barcelona

53

Subvencions

Conveni de col·laboració

JGL del 01.12.2014

Ajuntament/ Departament de justícia

54

Contractació

Conveni de col·laboració

JGL del 01.12.2014

Ajuntament/ Fundació Universitària Balmes (FUB)

55

Recursos Humans

Conveni de cooperació

JGL del 15.12.2014

Ajuntament/ Universitat de Vic

56

Alcaldia

Conveni de col·laboració

JGL del 30.12.2014

Ajuntament / Ajuntament de Granollers

OBJECTE/FINALITAT

DURADA DEL CONVENI

OBLIGACIONS ECONÒMIQUES PER PART DE L'AJUNTAMENT

Establir el règim de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Vigent des de la seva
signatura fins al 31 de
l'Oficina de Suport a la iniciativa Cultural i l'Ajuntament de Vic en el desenvolupmanet de les
gener de 2015 o fins al L'ajuntament entrega 61.000 €
activitats programades l'any 2014 pel Centre d'Arts Contemporànies ACVIC, d'acord amb el total compliment de les
obligacions adquirides en
projecte i el pressupost que s'adjunten en annex I i II al conveni.
Regular la col·laboració pel Programa de Formació i Inserció (PFI) , en la modalitat de Pla de aquest
Vigent conveni,
des de silael seva
signatura
fins
el No n'hi ha (l'ajuntament rep una subvenció de 21.000 euros de DIBA)
Transició al Treball (PTT), per tal de garantir la prestació adequada de serveis públics locals.
30/09/2015
Donar suport a la programació organitzada de forma directe o indirecte per l'Ajuntament de Vic Vigent des de l'1 de
gener fins al 31 de No n'hi ha
per a l'anualitat 2014 en els següents equipaments: l'Atlàntida, Centre d'Arts Escèniques d'Osona. desembre de 2014
Desenvolupament de programes i actuacions d'acolliment lingüístic, per tal de promoure l'ús del Vigent
des
del Si s'escau, el finançament del cost de les actuacions d'acord al
21/10/2014

fins

el

català
20/10/2017
document annex
Cooperacions econòmiques i tècniques en l'execució del projecte següent: Dinamització comercial Vigent des de la seva
signatura fins el 31 de No n'hi ha
Vic Comerç 2014
desembre de 2014
Impulsar i difondre el Servei d'Informació Mediadora (SIM) de l'ajuntament com a mètode de Durant tot l'any 2014,
No n'hi ha
resolució de conlictes familiars i civils.
prorrogable
Acordar i regular la col·laboració per l'execució de la 2a fase de les obres de restauració de la Des de la seva signatura L'execució de la 2a fase de les obres de restauració de la coberta,
coberta, façana, i reconstrucció parcial de l'estructura interior de la "Casa de Convalescència", fins a la finalització de façana i reconstrucció parcial de l'estructura interior de la "Casa de
situada al C. Doctor Junyent, nº 3 de Vic.
l'obra
Convalescència".
Col·laborar en la formació dels estudiants (Pràctiques externes curriculars no remunerades)
Període del 29/09/2014
No n'hi ha
al 21/11/2014
La col·laboració entre els dos ajuntaments pel desenvolupament de les actuacions subvencionades Des de la seva signatura
No n'hi ha
per la Diputació de Barcelona, a l'Ajuntament de Granollers en el marc de la convocatòria d'ajuts
fins el 30/06/2016
2015 de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
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