CONVENIS COL·LABORACIO 2021

Entitat / s

Import
concedit

Data

Objecte

Durada

Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barberà del Vallès

09/03/2021

La participació i desenvolupament d’accions dins de la Xarxa d’Observatoris del
Desenvolupament Econòmic Local destinades a millorar el coneixement que els agents tenen
sobre el mercat de treball, l’activitat econòmica i el desenvolupament local per tal de millorar
la planificació de les polítiques públiques.

4 anys

Àrea Metropolitana de Barcelona

20/12/2021

regular la concessió d’una subvenció, en règim de concessió directa de l’AMB a l’Ajuntament
de Barberà del Vallès, per a l’execució del projecte “Dinamització social per a l´ocupació 20202021” en el marc del Programa de dinamització del mercat de treball dins el Pla metropolità
de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023.

121.965,84 €

Àrea Metropolitana de Barcelona

20/12/2021

regular la concessió d’una subvenció, en règim de concessió directa de l’AMB a l’Ajuntament
de Barberà del Vallès, per a l’execució del projecte “Sumant esforços empresa i societat 20202021” en el marc del Programa de dinamització del mercat de treball dins el Pla metropolità
de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023.

87.055,88 €

Finalitzarà un cop
completat el
pagament de la
regular la concessió d’una subvenció, en règim de concessió directa de l’AMB a l’Ajuntament
subvenció i
de Barberà del Vallès, per a l’execució del projecte “Programa pel manteniment de l’ocupació
presentada la
20/12/2021 per a autònoms i microempreses de menys de 4 treballadors” en el marc del Programa de
corresponent
dinamització del mercat de treball dins el Pla metropolità de suport a les polítiques socials
documentació
municipals 2020-2023.
justificativa
regular la concessió d’una subvenció de l’AMB a l’Ajuntament de Barberà del Vallès, per a
econòmica i tècnica
l’execució de l'actuació “Cultivem les transicions educatives i laborals” de
20/12/2021
l’Ajuntament, emmarcat en el Pla ApropAMB, pressupost 2021, dins la línia denominada
“Reforç Educatiu, Digital i Inclusiu” del programa Labora Jove.

Àrea Metropolitana de Barcelona

Àrea Metropolitana de Barcelona

regular la concessió d’una subvenció de l’AMB a l’Ajuntament de Barberà del Vallès, per a
l’execució de l'actuació “Tenim de tot - Directori de productes” de
20/12/2021 l’Ajuntament, emmarcat en el Pla ApropAMB, pressupost 2021, dins la línia denominada
“Compra de proximitat, segura i saludable” del programa de Suport a les xarxes d’activitat
econòmica del municipi.

Àrea Metropolitana de Barcelona

41.000,04 €

40.000,00 €

84.000,00 €

CONVENIS COL·LABORACIO PROJECTES EXECUTATS INTRAMUNICIPALMENT

Entitat
Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Sant
Quirze del Vallès

Consell Comarcal del Vallès Occidental, els ajuntaments de Badia del Vallès,
Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Polinyà, i les entitats Fundación Grup
Hada, Associació Epona, Escola Tècnica del Vestir, Biotecnal SA, Fundació
Eurecat, Universitat Autònoma de Barcelona i Associació Basket Beat

Data

Objecte

Per a l’execució conjunta de l’actuació “Centres Locals de Serveis a les empreses“ finançat per
la Diputació de Barcelona
Establir un acord de col·laboració per al desenvolupament del projecte agrupat
“Industrialitza’t i transforma el teu futur II”, corresponent a l’expedient SOC020/20/00107, en
el marc de la convocatòria per a l’any 2020, de les subvencions per al finançament de
08/02/2021 Projectes Singulars, regulades per l’Ordre del Departament de treball, afers socials i famílies
de la Generalitat de Catalunya TSF/217/2019 de 9 de desembre, de modificació de l’Ordre
TSF/142/2018 de 3 d’agost
19/02/2021

Durada

Cost

Subv

Aportacio
pròpia

Des de la seva
signatura fins
31/03/2022

120.000,00 €

90.000,00 €

30.000,00 €

Des de la seva
signatura fins
30/09/2021

38.280,00 €

38.280,00 €

CONVENI DE COL·LABORACIÓ / CESSIÓ D'ESPAIS

Entitat

Data

Objecte

SABEMSA-Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal, S.A.

Sabemsa cedeix l’ús exclusiu de les instal·lacions detallades en l’ANNEX 2 per destinar-les a la
17/06/2021 impartició de cursos de Formació Professional per a l’Ocupació que realitzi Barberà Promoció,
subvencionats pel SOC o altres organismes - COML0110 Activitats auxiliars de magatzem

l’INSTITUT DE LA ROMÀNICA

21/07/2021

INS Romànica cedeix l’ús exclusiu de les instal·lacions detallades en l’ANNEX 2 per destinar-les
a la impartició de cursos de Formació Professional per a l’Ocupació que realitzi Barberà
Promoció, subvencionats pel SOC o altres organismes - QUIE0108, QUIE0109, QUIE0308,
QUIM0109, QUIM0309
Levelinstrukta cedeix l’ús exclusiu de les instal·lacions detallades en l’ANNEX 2 per destinar30/11/2021 les a impartir cursos de Formació Professional per a l’Ocupació, subvencionats pel SOC o
altres organismes.

LEVELINSTRUKTA S.L.

Iniciar una relació de col·laboració, per generar una proposta formativa conjunta en el marc
09/06/2021 de les formacions i capacitacions de CESIBERIA.
CESIBERIA utilitzarà de forma estable les instal·lacions de Barberà Promoció com aula taller
per tal de realitzar les especialitats formatives per les que està acreditada.

CESIBERIA

Durada

Hrs
impartició

4 anys

250

5 €/h (IVA
incl.)

4 anys

2820

5 €/h (IVA
incl.)

4 anys

621

8 €/h (IVA
incl.)

Preu/h

20,00 €/h (IVA
no inclòs) curs
presencial

2 anys

ACORDS / CONVENIS DE COL.LABORACIÓ DE PRÀCTIQUES
Entitat

Data

Monica Torres Rides (Floristeria pura vida)

07/04/2021

Maria Casamitjana Berenguer (Floristeria casamitjana)

07/04/2021

Thaler S.A

07/04/2021

Thaler S.A

07/04/2021

Tres jardiners centre de jardineria S.L.

07/04/2021

Thaler S.A

07/04/2021

Jardinet SCCL

07/04/2021

Carlota martin segalà (Flors carlota segalà)

07/04/2021

Urbaser S.A

31/03/2021

Jardinet SCCL

07/04/2021

Urbaser S.A

31/03/2021

Funeflor S.L.

09/04/2021

Coop industrial de promocion obrera SCL

Funeflor S.L.

Objecte

Acció formativa

Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del PFI Auxiliar de vivers
i jardins 2020-21.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del PFI Auxiliar de vivers
i jardins 2020-21.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del PFI Auxiliar de vivers
i jardins 2020-21.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del PFI Auxiliar de vivers
i jardins 2020-21.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del PFI Auxiliar de vivers
i jardins 2020-21.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del PFI Auxiliar de vivers
i jardins 2020-21.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del PFI Auxiliar de vivers
i jardins 2020-21.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del PFI Auxiliar de vivers
i jardins 2020-21.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del PFI Auxiliar de vivers
i jardins 2020-21.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del PFI Auxiliar de vivers
i jardins 2020-21.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del PFI Auxiliar de vivers
i jardins 2020-21.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del PFI Auxiliar de vivers
i jardins 2020-21.

PFI auxiliar vivers
jardins 2020-21
PFI auxiliar vivers
jardins 2020-21
PFI auxiliar vivers
jardins 2020-21
PFI auxiliar vivers
jardins 2020-21
PFI auxiliar vivers
jardins 2020-21
PFI auxiliar vivers
jardins 2020-21
PFI auxiliar vivers
jardins 2020-21
PFI auxiliar vivers
jardins 2020-21
PFI auxiliar vivers
jardins 2020-21
PFI auxiliar vivers
jardins 2020-21
PFI auxiliar vivers
jardins 2020-21
PFI auxiliar vivers
jardins 2020-21

07/04/2021 Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del PFI Auxiliar de vivers
i jardins 2020-21.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del PFI Auxiliar de vivers
09/04/2021
i jardins 2020-21.

Alumne
RDS
JABB
CRG
DBR
TLM
EMF
SAC
CGR
FTR
EIG
MBG
ASV

PFI auxiliar vivers
jardins 2020-21

Joaquin
vicente
colomera
cunchillos

PFI auxiliar vivers
jardins 2020-21

ANR

D.N.I

DURADA
26/04/202116/06/2021
26/04/202116/06/2021
26/04/202116/06/2021
26/04/202116/06/2022
26/04/202116/06/2021
26/04/202116/06/2021
26/04/202116/06/2021
26/04/202116/06/2021
16/04/202114/06/2021
26/04/202116/06/2021
16/04/202114/06/2021
26/04/202116/06/2021
26/04/202116/06/2021
26/04/2021

HORAS
210
180
210
210
210
210
210
180
210
210
210
210

210

210

Productos de Cosmética y Higiene S.L.

La vostra cuina SL

Emplatat SL

Roca Gonzalez SL

Roca Gonzalez SL

Ampa escola del Bosc

Ampa escola del Bosc

Ampa escola Pablo Picasso

Mª Carmen Serrano Rua (MALEC)

Mª Carmen Serrano Rua (MALEC)

Mª Carmen Serrano Rua (MALEC)

Doble via Serveis Socioeducatius SCCL

11/01/2021 Articular la formació pràctica en centre de treball de l'alumne participant en l'acció formativa
en el marc de la subvenció de FOAP 2019 - SOC
Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
29/04/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)
Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
12/04/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)
Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
12/04/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)
Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
12/04/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)
Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
12/04/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)
Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
12/04/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)
Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
12/04/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)
Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
12/04/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)
Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
12/04/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)
Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
12/04/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)
Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
12/04/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)

Serveis i aigües de Barberà.Empresa municipal S.A. (Sabemsa)

Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
28/05/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)

Multiserveis Ndavant SL

Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
28/05/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)

Multiserveis Ndavant SL

Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
28/05/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)

Multiserveis Ndavant SL

Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
28/05/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)

Serveis i aigües de Barberà.Empresa municipal S.A. (Sabemsa)

Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
28/05/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)

Serveis i aigües de Barberà.Empresa municipal S.A. (Sabemsa)

Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
28/05/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)

Operacions basiques
BL
en planta quimica

XXX584XXX

18/01/202112/02/2021

80

Monitor/a lleure
infantil i juvenil

SRO

XXX464XXX

4/05/202122/06/2021

140

Monitor/a lleure
infantil i juvenil

JLAP

XXX203XXX

26/04/202122/06/2021

160

Monitor/a lleure
infantil i juvenil

AFP

XXX979XXX

26/04/202122/06/2021

160

Monitor/a lleure
infantil i juvenil

EMSL

XXX769XXX

26/04/202122/06/2021

160

Monitor/a lleure
infantil i juvenil

PHG

XXX366XXX

26/04/202122/06/2021

160

Monitor/a lleure
infantil i juvenil

PGG

XXX872XXX

26/04/202122/06/2021

160

Monitor/a lleure
infantil i juvenil

AGL

XXX192XXX

26/04/202104/06/2021

160

Monitor/a lleure
infantil i juvenil

NPC

XXX549XXX

26/04/202122/06/2021

160

Monitor/a lleure
infantil i juvenil

NGC

XXX254XXX

26/04/202122/06/2021

160

Monitor/a lleure
infantil i juvenil

EVP

XXX632XXX

26/04/202122/06/2021

160

Monitor/a lleure
infantil i juvenil

ASR

XXX514XXX

26/04/202122/06/2021

160

ASAA

XXX979XXX

31/05/202109/06/2021

40

MEA

XXX041XXX

31/05/202109/06/2021

40

MTRR

XXX225XXX

31/05/202109/06/2021

40

SA

XXX898XXX

31/05/202109/06/2021

40

SJGV

XXX551XXX

31/05/202109/06/2021

40

MPCG

XXX769XXX

31/05/202109/06/2021

40

Especialista en
neteja i pla
d'higiene en
domicilis
Especialista en
neteja i pla
d'higiene en
domicilis
Especialista en
neteja i pla
d'higiene en
domicilis
Especialista en
neteja i pla
d'higiene en
domicilis
Especialista en
neteja i pla
d'higiene en
domicilis
Especialista en
neteja i pla
d'higiene en
domicilis

Serveis i aigües de Barberà.Empresa municipal S.A. (Sabemsa)

Conveni de col.laboració ( i addenda) per a la realització de pràctques no laborals en
28/05/2021 empreses per la persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de
governs locals de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)

Serveis i aigües de Barberà.Empresa municipal S.A. (Sabemsa)

Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
28/05/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)

Serveis i aigües de Barberà.Empresa municipal S.A. (Sabemsa)

Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
28/05/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)

Serveis i aigües de Barberà.Empresa municipal S.A. (Sabemsa)

Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
28/05/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)

Serveis i aigües de Barberà.Empresa municipal S.A. (Sabemsa)

Conveni de col.laboració per a la realització de pràctques no laborals en empreses per la
28/05/2021 persona participant ( Pla de reactivació de l'ocupació per l'any 2021. Xarxa de governs locals
de l'any 2020 de la diputació de Barcelona.)

Dr. Marchan SLP

15/11/2021

NAGUAL ALIMENTACION SL

20/10/2021

NAGUAL ALIMENTACION SL

Conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en empreses - Contracte programa 20162021 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets
20/10/2021
Socials i l’Ajuntament / el Consell comarcal en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Fitxa 40.1

Data actualització: 31/12/2021
Freqüència actualització: trimestral

Especialista en
neteja i pla
d'higiene en
domicilis
Especialista en
neteja i pla
d'higiene en
domicilis
Especialista en
neteja i pla
d'higiene en
domicilis
Especialista en
neteja i pla
d'higiene en
domicilis
Especialista en
neteja i pla
d'higiene en
domicilis

AHN

XXX712XXX

31/05/202111/06/2021

40

ACS

XXX119XXX

31/05/202109/06/2021

40

JBPQ

XXX475XXX

31/05/202109/06/2021

40

VMP

XXX226XXX

31/05/202109/06/2021

40

CA

XXX527XXX

31/05/202109/06/2021

40

Conveni de col.laboració per a estades pràctiques en empreses de caràcter no productiu Programa SOC UBICAT 2020 (Exp SOC056/20/000013)

MIOG

XXX649XXX

26/11/202114/12/2021

40

Conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en empreses - Contracte programa 20162021 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets
Socials i l’Ajuntament / el Consell comarcal en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Fitxa 40.1

MOB

XXX702XXX

25/10/202129/11/2021

100

GDS

XXX590XXX

25/10/202129/11/2021

100

