REGISTRE DE CONVENIS GENER - DESEMBRE 2015
ORDRE

DEPARTAMENT

TIPUS D'ACORD

APROVACIÓ

1

Contractació

Conveni de col·laboració

JGL del 19.01.2015

2

Cultura i Ciutadania

Addenda al conveni de col.laboració JGL del 19.01.2015

LES PARTS

OBJECTE/FINALITAT

DURADA DEL CONVENI

OBLIGACIONS PER PART DE L'AJUNTAMENT

Ajuntament / Consell Comarcal

Col.laborar, afavorir la cooperació, compartint coneixements i problemàtiques en matèria energètica Una any, prorrogable

Compartir coneixement i millores tecnològiques; Prestar les dades i
consums energètics del municipi a l'ALEO ; Facilitar les dades de consums

Ajuntament / Institut Català de les empreses culturals

per tal que la suma d'esforços doni uns majors resultats.
Establir la programació de sessions de cinema a la sala del Cinema Nou de Vic .

energètics de l'Ajuntament.
Projecció de les sessions a les sales Cinema Nou i Centre Cultural.

Fins 31.12.15

Responsable de l'equipament i el personal necessari . Difondre les
sessions amb el logotip de la FdC. La recaptació en taquilla. Informar a la
FdC de la difusió de les sessions i el nombre d'espectadors de cada
3

Àrea econòmica

del 02.02.11
Conveni de col·laboració

Ple del 19.01.2015

Ajuntament/ Generalitat de Catalunya

sessió.
Aportació de 12.000 € a l'institut de Tona abans del 31.03.15, en

Afavorir la qualificació professional del sector de l'hosteleria i la gastronomia d'Osona, contribuint a
-

4

Subvencions

Pròrroga del conveni

JGL del 26.01.2015

5

Oficina d'habitatge

Addenda de pròrroga del conveni de Ple del 02.02.2015

Ajuntament / Diputació de Barcelona

Ajuntament / Agència de l'habitatge

fomentar una gastronomia de qualitat reconeguda.
Aprovar la prórroga fins el 31 de desembre de 2015 dels convenis subscrits amb la Diputació de Fins 31.12.15
Barcelona pel "Programa de suport als ens locals per a l'impuls dels serveis de mediació ciutadana",
en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", així com els ajuts
corresponents a l'any 2015
Prorrogar el conveni de col·laboració per l'any 2015 per tal d'establir els termes i les condicions Any 2015

concepte de contribució al projecte formatiu desplegat en el conveni.
Prestar els serveis de mediació ciutadana corresponents

Mantenir els pactes previstos al conveni signat el 16.04.14

respecte a l'assessorament i la gestió de serveis en matèria d'habitatge, amb la finalitat de facilitar a

6

Recursos humans

col·laboració
Conveni de cooperació

JGL del 09.02.2015

Ajuntament/ Fundació per a la universitat oberta de Catalunya (UOC)

la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l'habitatge.
Establir les condicions en què un estudiant ha de desenvolupar les pràctiques no curriculars.

7

Subvencions

Conveni de col·laboració

JGL del 23.02.2015

Ajuntament / Associació de veïns de l'Horta Vermella

Aportació de 4.200 euros en un únic pagament a l'Associació de Veïns de l'Horta Vermella, per tal Any 2015

conveni.
Fer un únic pagament de 4.200 €

8

Subvencions

Conveni de col·laboració

JGL del 23.02.2015

Ajuntament / Associació de veïns de la plaça Francesc Moragas

que l'Associació pugui fer front als costos que genera el lloguer del local i altres despeses.
Aportació de 4.200 euros en un únic pagament a l'Associació de Veïns de la plaça Francesc Moragas, Any 2015

Fer un únic pagament de 4.200 €

9

Educació

Conveni de col·labració

JGL del 02.03.2015

Ajuntament /Generalitat de Catalunya

per tal que l'Associació pugui fer front als costos que genera el lloguer del local i altres despeses.
Col·laborar en el funcionament dels Serveis Educatius ubicats al municipi durant l'any 2015

Fer-se càrrec de les despeses del subministrament de la llum, aigua i

Del 16.02.15 fins 29.05.15

Any 2015

Col·laborar en el desenvolupament de les pràctiques acordades en el

calefacció, la neteja , la consergeria i el manteniment dels espais serveis
Col·laborar, organitzar i planificar el programa d'activitats per tal de potenciar els espais del centre de Any 2015

educatius de Vic
Donar suport econòmic a l'activitat de formació no reglada mitjançant les

10

Cultura i Ciutadania

Annex al conveni aprovat en JGL del JGL del 02.03.2015

Ajuntament / L'entitat associació escènic de Vic

11

Oficina jove d'Osona

10.02.14
Addenda de pròrroga del Conveni de JGL del 02.03.2015

Ajuntament / Generalitat de Catalunya / Consell Comarcal d'Osona

l'Institut del teatre - Delegació d'Osona.
Prorrogar el Conveni de 7 d'octubre de 2014, per a la gestió de l'Ofina Jove d'Osona (Polítiques Any 2015

12

Cultura i Ciutadania

07.10.14
Conveni de col·laboració

JGL del 09.03.2015

beques i els ajuts pel curs 2014-2015.
Assumir les despeses d'infraestructura, manteniment i gestió de
l'Oficina Jove. Coordinar, gestionar, planificar i dissenyar les tasques
joventut mitjançant la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil -XNEJ-)
derivades de l'Oficina, conjuntament amb la XNEJ.
Ajuntament / Associació Festival Internacional de Música de Catonigròs / La La celebració a Vic de la trenta-tresena edició del Festival Internacional de Música de Cantonigròs Fins a la conclusió de la trenta- Aportació econòmica de 51.780 € i facilitar els treballs d'adequació de

13

Subvencions

Conveni de col·laboració

JGL del 09.03.2015

Fundació L'Atlàntida
Ajuntament / Associació de Veïns La Calla

prevista pels dies 16,17,18 i 19 de Juliol 2015.
tresena edició del Festival
Subvencionar mensualment a l'Associació de Veïns la Calla amb 350 euros, per tal que l'Associació Any 2015

l'entorn urbà de l'Atlàntida i fer el ressò mediàtic corresponent.
Fer un únic pagament de 4.200 €

14

Subvencions

Conveni de col·laboració

JGL del 09.03.2015

Ajuntament / Associació de Veïns del Barri dels Caputxins

pugui fer front als costos que genera el lloguer del local i altres despeses
Subvencionar mensualment l'Associació de Veïns del Barri dels Caputxins amb 150 euros, per tal que Any 2015

Fer un únic pagament de 1.800 €

15

Cultura i Ciutadania

Conveni de col·laboració

JGL del 23.03.2015

Ajuntament / Fundació universitària Balmes / El casino de Vic

l'Associació pugui fer front als costos que genera el lloguer del local i altres despeses.
Col.laborar en el desenvolupament del projecte ATENEU DE VIC, pel període 2015-2016, coincidint Fins 31.12.15

Per l'any 2015: 50.000 euros; i per l'any 2016: La subvenció estarà
supeditada a la consignació pressupostària que es formalitzarà

16

Recursos humans

Conveni de pràctiques acadèmiques

JGL del 20.04.2015

Ajuntament/ Universitat Politècnica de Catalunya

aquest últim any amb la capitalitat cultural catalana de la ciutat de Vic.
Col.laborar en el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes

17

Urbanisme

Conveni de col·laboració

JGL del 20.04.2015

Ajuntament/ Associació Tapís

Sensibilitzar a la població d'aspectes de reciclatge i facilitar a la població més necessitada la recerca i 3 anys, prorrogable

conveni.
No hi ha cap contraprestació a càrrec de l'ajuntament

18

Benestar i família

Conveni de col·laboració

JGL del 04.05.2015

Ajuntament / Càritas Arxiprestal de Vic

utilització de recursos d'inserció sociolaboral.
Col·laborar en el manteniment de l'alberg de Vic per a persones necessitades.

Any 2015

Aportar 61.150 € pel suport al programa d'acollida temporal per evitar

19

Benestar i família

Conveni de col·laboració

JGL del 04.05.2015

Ajuntament / Càritas Arxiprestal de Vic

Col·laborar amb Càritas Arxiprestal pel programa d'acollida temporal per evitar l'exclusió socials dels Any 2015

l'exclusió social de les persones usuàries.
Aportar 5.200 € pel suport al programa d'acollida temporal per evitar

Del 15.03.15 al 15.06.15

mitjançant un annex a l'actual conveni.
Col·laborar en el desenvolupament de les pràctiques acordades en el

l'exclusió social de les persones usuàries dels Serveis Socials de
ciutadans de Vic que ho necessitin.

1

l'Ajuntament de Vic.
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20

Benestar i família

Conveni de col·laboració

JGL del 04.05.2015

Ajuntament / Assemblea de Creu Roja a Osona

El foment i promoció d'activitats a realitzar per l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Osona com a Any 2015, prorrogable

Subvenció de 9.000 €

21

Benestar i família

Conveni de col·laboració

JGL del 11.05.2015

Ajuntament / Generalitat de Catalunya

complementàries de les competències pròpies locals.
Execució de les obres per a l'adequació a la normativa d'accessibilitat del casal de gent gran de Vic- Any 2015

Es farà càrrec de la licitació i del pagament de la despesa de les obres i

Ajuntament / Diputació de Barcelona

Rambla de l'hospital
Aportació de la diputació de 21.000 €, amb l'objectiu de realitzar un Programa de Formació i Inserció Fins 30.09.16

les intal·lacions necessàries per reformar els accessos a l'immoble de la
22

Subvencions

Conveni de col·laboració

JGL del 29.07.2015

Rambla de l'Hospital 13-15
Portar a terme la realització i la gestió de les actuacions previstes en el

(PFI) amb la finalitat de proporcionar als joves d'entre 16 i 21 anys, que hagin deixat l'educació
secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol, les competències bàsiques i professionals
necessàries per incorporar-se al mon laboral o bé reintroduir-se en el sistema educació per tal de
23

Oficina d'habitatge

Conveni de col·laboració

JGL del 07.10.2015

Ajuntament / Impulsvic / Agència de l'Habitatge de Catalunya

prosseguir estudis de formació professional.
Millorar els serveis del parc públic d'habitatges, desenvolupant un model de gestió integral d'aquests 2 anys, prorrogable

conveni, d'acord amb la seva finalitat.
En aquest cas l'empresa Impulsvic haurà de:
1.Realitzar el contacte i informació amb els adjudicataris i uasuaris
(atenció/orientació a la ciutadania)
2. Gestió, administració, manteniment, control i intervenció tècnica dels
habitatges
3. Realització d'activitats materials i tècniques
Col·laborar en el desenvolupament de les pràctiques acordades en el

parcs públics del municipi de Vic, parcs gestionats inicialment per ADIGSA, avui Agència de

24

Recursos humans

Conveni de cooperació educativa

JGL del 21.10.2015

Ajuntament / Universitat Central de Catalunya

l'Habitatge de Catalunya (parc de la Generalitat)
Col·laborar en la formació dels estudiants

25

Cultura i Ciutadania

Conveni de col·laboració

JGL del 04.11.2015

Ajuntament/ Generalitat de Catalunya / Oficina de suport a la Iniciativa

conveni.
Regular la col·laboració pel finançament del programa d'activitats del Centre d'Arts Contemporànies Des de la signatura del conveni Presentar el compte justificatiu estipulat al conveni i realitzar les

JGL del 04.11.2015

Cultural / H. Associació per a les Arts Contemporànies de Vic
Ajuntament / Uvic - Universitat Central de Catalunya

ACVic
fins el 28.02.16
concurrència pública.
La Uvic-UCC desenvoluparà un projecte de transferència de coneixment pel desenvolupament del Efectes del 21.10. 2015 fins a la Implantar el programa AIIC i poder elaborar i desenvolupar les activitats i

Del 21.09.15 al 18.12.15

activitats que fonamenten la concessió de la subvenció exclosa de
26

Educació

Acord de col·laboració

programa "Aprendre a Investigar, Investigar per Comprendre a través de l'Hort Escolar" d'acord amb finalització del projecte previst unitats didàctiques de treball que donin resposta a les necessitats del

27

Cultura

Conveni de col·laboració

JGL del 25.11.2015

Ajuntament / Fundació Atlàntida / Generalitat de Catalunya /Oficina de

les necessitats de la Xarxa d'Escoles que formen part del XESVic
pel maig 2016
centre
Donar suport a la programació estable professional en l'equipament l'Atlàntida, Centre d'Arts Des de la signatura del conveni El desplagament de la programació de l'equipament escènic i musical,

28

Recursos humans

Conveni de cooperació

JGL del 25.11.2015

suport a la iniciativa cultural / Diputació de Barcelona
Ajuntament / Universitat Ramon Llull

Escèniques d'Osona.
Cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes

29

Cultura i Ciutadania

Addenda al conveni de col.laboració JGL del 02.12.2015

Ajuntament / Institut Català de les empreses culturals

Ampliar el termini de vigència del conveni

30

Cultura i Ciutadania

del 02.02.11
Conveni de col·laboració

Ple del 09.12.2015

Ajuntament / Bisbat de Vic

Regular la col·laboració pel finançament de la gestió del Museu Episcol de Vic i el Museu de l'Art de Des

31

Cooperació

Conveni de col·laboració

JGL del 16.12.2015

Ajuntament / Fons català de cooperació al desenvolupament

la Pell de Vic (Col·lecció Andreu Colomer Munmany)
31.12.16
del pressupost 2016
Realitzar l'aportació econòmica corresponent per a la realització del projecte "Millora de l'escola 1 any a comptar des de la data Realitzar l'aportació de 57.530 € al Fons Català de Cooperació al

32

Benestar i família

Conveni de col·laboració

JGL del 16.12.2015

Ajuntament / Consell Comarcal d'Osona

primària i foment del desenvolupament econòmic a Diatock"
de signatura
Establir entre les parts un marc de col·laboració en matèria de serveis socials, especialment pel que Fins 31.12.15

33

Educació

Conveni de col·laboració

JGL del 30.12.2015

Ajuntament / UVic-UCC

fa als serveis del Banc d'Ajudes Tècniques
L'elaboració i implementació del projecte "La coherència i continuïtat a l'etapa 0/6 anys a la ciutat de Des de la signatura fins al

fins el 31.05.16
mantenint els objectius fixats.
Des de la signatura fins que Facilitar la realització de pràctiques als estudiants
alguna de les parts, en un
termini de 3 mesos, ho
denunciï
Fins 31.12.16
Les establertes en el conveni de col·laboració

de

la

signatura

fins Atorgar una subvenció per valor de 350.000 € Supeditada a l'aprovació

31.08.17 o un cop satisfeta les
liquidacions

34

Subvencions

Conveni de col·laboració

JGL del 30.12.2015

Ajuntament / Diferents entitats locals d'Osona

econòmiques

Vic", en el marc de les activitats del Centre Internacional de Formació Contínua de la UVic-UCC
corresponents, prorrogable.
Formalitzar l'agrupació de les entitats locals signants per dur a terme l'execució del projecte Des de l'atorgament de la
subvenció

per part

de

la

Diputació de Barcelona i durant
"Ocupació industrial local a Osona"

2

la durada del projecte.

Desenvolupament per al projecte esmentat.
L'Ajuntament farà aportació de 0,4 €/habitant/any;
Col·laborarà en l'elaboració i avaluació de les prestacions ;
I cooperarà amb les tasques necessàries per facilitar la gestió dels
programes i actuacions del Consell Comarcal.
* Aportar la part corresponent de coordinació del projecte
* La planificació, seguiment i difusió del projecte
* Mantenir les relacions convenients amb els centres educatius
participants.
* Fer efectius els costos de les accions formatives amb l'import màxim
de: 10.290,30 € (Annex 1), i 13.130,75 € (Annex 2)
* L'ajuntament de Vic farà l'aportació de 14.371,5 € en concepte de
cofinançament del projecte, que representa el 5,39% del total del
pressupost del conjunt de l'actuació.

