RELACIÓ DE CONVENIS VIGENTS 2017 - 2018

NÚM.
EXPEDIENT

92/2001

DESCRIPCIÓ/ PARTS

102/2002

104/2002

88/2004

93/2004

96/2004
100/2004

103/2004

VIGÈNCIA

APORTACIÓ

-

Adhesió al conveni subscrit entre l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Societat General d’Autors i Editors

21/01/2002

Es prorrogarà tàcitament per anualitats

-

-

Adhesió conveni cooperació entre Consell Comarcal d’Osona, l’Associació Empresarial, la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació (delegació de Vic), el Centre Tecnològic d’ Osona i Ripollès, la Universitat de Vic, el Grup de
Defensa del Ter i l’Institut Català d’Energia del Departament d’Indústria Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya
per al desenvolupament d’una Agència Local d’Energia a la comarca d’Osona

20/12/2001

Fins 20/12/2002, prorrogant-se tàcitament
d’any en any

-

100/2001

99/2002

DATA SIGNATURA
CONVENI

-

Conveni de cooperació amb el Consell Comarcal d’Osona per al desenvolupament d’una Agència Local d’Energia a la
comarca d’Osona

-

Conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tona
per la instal·lació d’una estació automàtica de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica

18/05/2004

Fins 31/12/2004, posteriorment es prorrogarà
tàcitament d’any en any

-

-

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Tona per a la cooperació en l’acolliment i
auxili d’urgència, en matèria de maltractaments domèstics.

26/07/2002

Fins 31/12/2002, prorrogant-se tàcitament
d’any en any

-

-

Acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i l’Ajuntament de Tona sobre la custòdia del vehicle assignat a
l’Agrupació de secretàries de Jutjats de Pau núm. A0422000A, amb seu a Tona

25/10/2002

Prorrogant-se tàcitament per anys naturals

-

-

Conveni de col·laboració en matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament de Tona

-

Conveni de col·laboració en matèria de controls velocitat amb aportació d’aparell cinemòmetre entre Servei Català Trànsit
i l’Ajuntament de Tona

Prorrogant-se automàticament anualment

-

-

Conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Tona per realització de les obres i la conservació del camí
antic a la carretera de Manresa

15/11/2004

Indefinida

-

-

Conveni de cooperació en matèria d’assistència tècnica en l’àmbit de la tramitació d’expedients subjectes a l’autorització
sanitària d’establiments minoristes de carn

02/12/2004

Fins 31/12/2007, prorrogant-se
automàticament d’any en any

-

-

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tona i l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona

16/03/2005

Fins 16/03/2006, renovant-se automàticament
d’any en any

-

-

Conveni de col·laboració entre l’Associació Sant Tomàs - P.A.R.M-O i els ajuntaments de Balenyà, Calldetenes, Centelles,
Les Masies de Voltregà, Manlleu, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, , Sant Vicenç de Torelló, Sant Pere de Torelló,
Sant Eugènia de Berga, Santa Maria de Corcó, Taradell, Tona i Torelló per al servei de transport dels usuaris del Tac
Osona

30/12/2004

Fins 31/12/2005, prorrogable anualment
automàticament

-

26/05/2004
26/05/2004

-

Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Tona sobre l’assumpció de les facultats de
denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes

05/04/2004

Prorrogable anualment automàticament

-

03/2005

-

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tona i l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona

08/03/2005

Prorrogable tàcitament d’any en any

-

09/2005

-

Conveni marc d’adhesió a la Xarxa Local de Consum amb l’Ajuntament de Tona

05/09/2005

Indefinida

-

Adhesió al Protocol Xarxa Local SITMUN – Conveni de col·laboració per a la implantació del SITMUN (Sistema d’Informació
Territorial Municipal)

24/10/2005

-

-

24/10/2013

Es prorrogarà tàcitament per successius
períodes quadriennals mentre no sigui
denunciat

Adhesió de l’Ajuntament de Tona al conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)
(Execució de programes en l’àmbit de competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia
Juvenil)

26/10/2005

Caràcter permanent

-

106/2004

10/2005

12/2005

27/09/2013

18/2005

-

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de Vic i l’Ajuntament de Tona

30/05/2005

10 anys, a partir dels quals es prorrogarà
tàcitament per períodes anuals

-

08/2006

-

Xarxa Local de Prevenció de les drogodependències promoguda per la Diputació de Barcelona

19/07/2006

Indefinida

-

-

Conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Tona sobre la Xarxa d’Informació de Serveis Socials d’Atenció
Primària (XISSAP)

07/09/2006

Indefinida

-

-

Conveni entre l’Ajuntament de Tona i la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona en matèria de servei de
tractament de logopèdia

01/01/2007

1 Any, prorrogable automàticament per
anualitats

-

-

Conveni entre Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tona per a la creació de l’Oficina
Municipal d’Escolarització

15/06/2007

Indefinida

-

09/2007

-

Conveni de col·laboració entre la Comissió Festa dels Tonis i l’Ajuntament de Tona

01/09/2007

1 Any, prorrogable automàticament per
anualitats

-

11/2007

-

Conveni Col·laboració Custodia i Mobilització Claus Servei Local de Teleassistència

14/09/2007

Indefinida

-

16/2007

-

Conveni de cooperació amb la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana en relació al tanatori municipal de Tona

19/02/2008

Fins 31/12/2008, posteriorment es prorrogarà
tàcitament per períodes consecutius d’un any

-

-

Conveni de cooperació interadministrativa per delegació de funcions entre l’Ajuntament de Tona i la Mancomunitat La
Plana pel nou sistema de neteja viària de Tona

19/02/2008

Prorrogable tàcitament d’any en any

-

-

Conveni amb l’Ajuntament de Tona per a l’adhesió del Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses a la Xarxa de Museus
Locals

07/10/2015

Renovable automàticament d’any en any

-

-

Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Tona en matèria d’instal·lació d’una
marquesina

29/09/2008

Indefinida

-

-

Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Tona en matèria d’educació per a la mobilitat
segura pràctica

25/07/2008

Curs escolar 2008/2009, Prorrogable
automàticament per successius cursos
escolars

-

-

Annex al conveni de col·laboració entre la Mancomunitat La Plana i l’Ajuntament de Tona per l’Assessorament
Mediambiental

Inici del conveni el 3/03/2006 i annex el
14/01/2008, prorrogable automàticament

-

14/2006
04/2007
06/2007

17/2007
14/2008
16/2008

18/2008

34/2008

03/03/2006
14/01/2008

d’any en any natural
78/2008

1/2009

5/2009
6/2009
9/2009
12/2009
20/2009
22/2009

23/2009

71/2009

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tona i la Fundació Privada Buxaderas-Grau finançament obres
d’adequació del local de la Fundació

04/08/2008

Fins 27/10/2023

-

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tona i Microbank de “La Caixa” per potenciar l’autoocupació i incentivar
l’activitat emprenedora

31/12/2009

Fins 31/12/2010 a partir del qual es
prorrogarà automàticament en períodes de 12
mesos successivament

-

-

Conveni entre l’empresa pública Administració, Promoció i Gestió S.A. (ADIGSA) i l’Ajuntament de Tona, pel qual es
cedeix l’ús del programa informàtic de Registre de sol·licitants d’habitatges amb Protecció Oficial

09/02/2010

1 any, prorrogable automàticament
anualment

-

-

Conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Tona per realització obres de manteniment dels camins al
Pla camins d’interès comarcal

22/07/2009

Indefinida

-

-

Conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Tona per a la realització de les obres i la conservació del
camí del Prat de la Barroca

16/09/2009

Indefinida

-

-

Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Tona i la Federació de Serveis Públics de la Unió General de
Treballadors (UGT) de Catalunya

31/08/2009

Prorrogable anualment automàticament

-

-

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Vic, la Fundació Privada Unió Esportiva Tona i l’Ajuntament de Tona per
al desenvolupament de la pràctica del futbol

19/05/2009

2 anys, prorrogable tàcitament períodes
anuals successius

-

-

Conveni de cooperació administrativa entre la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana i l’Ajuntament de Tona
que regula la cessió de dades de caràcter personal

20/01/2009

Indefinida

-

-

Pròrroga i modificació del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat La Plana i l’Ajuntament de Tona regulador del
servei de neteja viària i papereres

29/01/2009

Fins 29/01/2010. Prorrogable tàcitament
d’any en any

-

-

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tona i la Parròquia de Sant Andreu de Tona del Bisbat de Vic per les
obres de rehabilitació de l’edifici del carrer Barcelona núm. 4

29/09/2009

Fins 4/11/2030

-

Conveni de col·laboració per a la implementació del Programa Alternativa a la Sanció Administrativa (PASA) per consum o
tinença de drogues a joves menors d’edat entre el Consell Comarcal d’Osona i els Ajuntament de Vic, Manlleu, Torelló i
Tona

30/11/2010

Prorrogable automàticament per anys naturals

-

-

Conveni de col·laboració amb el Programa Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya i el Camp de les Lloses

30/09/2010

Del 29/12/2010 fins 31/12/2011, prorrogable
tàcitament per períodes anuals

-

-

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament de Tona
per tal de fixar mitjans electrònics com a preferents en les comunicacions CECAT – Ens Locals

26/07/2010

Fins 31/12/2010,renovable tàcitament cada
any

-

-

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tona per
l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya

21/03/2012

Il·limitada

-

Conveni de cessió d’ús del programari de gestió i suport als processis de les policies locals denominat SIPCAT entre el
Departament d’Interior i l’Ajuntament de Tona

21/03/2012

Indefinida

-

Conveni sobre les connexions als sistemes d’informació policial entre la Direcció General de la policia i l’Ajuntament de
Tona

21/03/2012

Il·limitada

Conveni de col·laboració per la millora del rendiment escolar a l’Ensenyament Secundari Obligatori, entre l’Institut de
Tona, l’AMPA de l’Institut de Tona, l’Associació Cultural Salma, La Mancomunitat La Plana i l’Ajuntament de Tona

04/04/2011

Indefinida

08/2010

12/2010
15/2010

58/2011

59/2011

Quota
mensual de
516,52 €

-

-

Quota
mensual
2.179,08 €

-

-

82/2011

4/2012
8/2012

10/2012

17/2012

18/2012

121/2012
1/2013
2/2013
5/2013

7/2013
9/2013
13/2013
14/2013
17/2013
18/2013

19/2013

-

Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Castellcir, Collsuspina i Tona per afavorir usos relacionats amb l’accés
a Internet

30/11/2011

4 anys, prorrogable en períodes de 4 anys més

-

-

Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Tona i la Diputació de Barcelona per establir les condicions d’ús
del sistema d’informació i gestió d’activitats anomenat “Gestor d’Informació d’Activitats” GIA

18/04/2012

Indefinida

-

30/07/2012

4 anys renovables automàticament

-

-

-

Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Tona i l’Institut Català d’Arqueològica Clàssica

-

Conveni de cooperació per a la implantació i execució del Pla d’Assistència i Suport en matèria de protecció civil de la
comarca d’Osona (PAS)

28/06/2012

Modificació de data 6/05/2014. D’acord amb
el pacte cinquè del conveni inicial, el conveni
es prorrogarà any en any si cap de els parts
expressa el contrari amb anel·lació de 3
mesos.

-

Conveni marc de col·laboració entre el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i l’Ajuntament de
Tona

03/12/2012

1 any, prorrogable tàcitament d’any en any

-

-

Conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Tona per a la instal·lació d’enllumenat viari a l’enllaç de les
carreteres BV-5303 i C-17

4/07/2013

Fins que finalitzi la implantació de
l’enllumenat viari per part de la Diputació de
Barcelona

-

-

Conveni Ocupació Privativa i Temporal de domini públic atorgada a Sistemas e Imagen Publicitària, SL

22/11/2012

4 anys, es prorrogarà automàticament per
períodes 2 anys

-

-

Conveni de col·laboració entre la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic i
l’Ajuntament de Tona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudiants universitaris

14/01/2013

1 any, prorrogable automàticament en
períodes anuals successius

-

-

Adhesió al sistema de contractació centralitzada de serveis de telecomunicació, adhesió al conveni de col·laboració entre
el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona

27/02/2013

Fins 31/12/2017

-

-

Conveni de col·laboració científica entre l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia i l’Ajuntament de Tona (Centre
d’Interpretació Camp de les Lloses)

21/09/2013

4 anys, prorrogable automàticament per
períodes iguals en períodes successius

-

-

Conveni de col·laboració entre Estabanell y Pahisa Energia SAU i l’Ajuntament de Tona per a la sostenibilitat i l’estalvi
energètic en el municipi de Tona

13/05/2013

Fins 31/12/2015, podent-se prorrogar
automàticament per anys naturals fins
31/12/2020

-

-

Conveni per a la utilització dels webservices del servei meteorològic de Catalunya

27/05/2013

Indefinida

-

-

Conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de
Catalunya (ASPCAT) i l’Ajuntament de Tona

15/02/2013

Fins 31/12/2017. Es podrà renovar de forma
expressa abans de la seva expiració

-

-

Conveni de col·laboració entre la Biblioteca de Catalunya i l’Ajuntament de Tona projecte PADICAT (Patrimoni Digital de
Catalunya)

23/12/2013

4 anys, i s’entendrà renovat anualment en el
mes de desembre de cada any

-

-

Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en
entitats col·laboradores

03/12/2013

Curs acadèmic 2013-2014 i quedarà
automàticament renovat

-

-

Conveni per a l’ocupació i utilització a precari del terreny ubicat a la cruïlla del carrer Seva i Tarabau

19/11/2013

Fins 31/12/2014, podent-se prorrogar
automàticament per anys naturals

-

-

Conveni entre l’Ajuntament de Tona i la Societat de Caçadors per a l’autorització a plantar alfals al terreny del carrer
Lepanto núm. 15

21/10/2013

L’Ajuntament avisarà un mes abans a la
societat de caçadors quan vulgui rescindir el
conveni

-

-

Conveni de l’ús privatiu d’ocupació d’espais públics entre la Unió Esportiva Tona, la Fundació Esportiva Tona i
l’Ajuntament de Tona

7/04/2014

De l’01/04/2014 fins 31/07/2019

-

-

Pròrroga conveni de l'ús privatiu d'ocupació d'espais públics entre l'esplai Güitxi-Güitxi de Tona i l'Ajuntament de Tona

24/07/2017

De l’01/08/2017 fins 1 mes abans d’inici
d’obres Centre Cultural Muriel Casal

-

-

Pròrroga conveni de l'ús privatiu d'ocupació d'espais públics entre la Asociación Cultural Andaluza de Tona i l'Ajuntament
de Tona

24/07/2017

De l’01/08/2017 fins 1 mes abans d’inici
d’obres Centre Cultural Muriel Casal

-

-

Conveni cooperació educativa entre Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i Ajuntament de Tona per
col·laborar en formació estudiants

1/12/2015

De l’01/12/2015 fins 15/09/2015 prorrogantse automàticament en períodes anuals
successius

-

-

Conveni de l’ús privatiu d’ocupació d’espais públics entre Tona Bikes i l’Ajuntament de Tona

1/01/2015

De l’01/01/2015 fins 31/12/2019

-

-

Conveni entre l’Ajuntament de Tona i la Fundació Mil·lenari de Vic per tal que els treballadors de l’Ajuntament puguin
gaudir d’avantatges i condicions preferents en l’oferta formativa impartida per la Fundació Mil·lenari de Vic

18/05/2015

Fins 18/05/2016, prorrogable tàcitament
d’any en any

-

-

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

06/02/2015

Fins 31/12/2015, es prorrogarà tàcitament
períodes anuals

-

-

Conveni d’ús del pavelló del Col·legi Pive entre el Club Bàsquet Tona i l’Ajuntament de Tona

27/09/2016

-

Pròrroga del conveni d’ús del pavelló del Col·legi Pive entre el Club Bàsquet Tona i l’Ajuntament de Tona

23/10/2017

Fins 08/06/2018

-

-

Conveni col·laboració entre l’Administració Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i
l’Ajuntament de Tona, per organitzar gestió l’Escola d’Hostaleria de Tona i fomentar les famílies professionals d’Hoteleria i
turisme, i d’Indústries alimentàries a l’Institut de Tona

24/11/2015

Fins a la finalització del curs 2024-2025

-

-

Conveni de col·laboració entre l’Associació Sant Tomàs-PARMO i l’Ajuntament de Tona per a la participació de les tasques
de voluntariat a l’escola bressol Pa Amb Xocolata

07/11/2016

Del 09/01/2017 fins 21/12/2017

-

-

Conveni de l’ús privatiu d’ocupació d’espais públic entre el Club Tennis Taula Tona i l’Ajuntament de Tona

03/12/2015

De l’ 01/01/2016 fins 31/12/2019

-

-

Conveni tipus programa “Anem al teatre” organitzat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments,
per als cursos 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el
Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona

08/06/2016

Final curs 2019-2020

-

-

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tona i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per a la
incorporació del llibre de Tona en el dipòsit de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

28/01/2016

Fins 27/01/2018. Es prorrogarà tàcitament i
mensualment cada dos anys

-

-

Conveni interadministratiu de col·laboració amb l’Ajuntament de Tona, per a l’execució, coordinació, cooperació,
finançament i desenvolupament de programes en matèria de serveis socials, joventut, polítiques d’igualtat i programes
diversos de l’àrea d’atenció a les persones i de benestar social del Consell Comarcal d’Osona

20/12/2016

Prorrogable de forma tàcita cada any natural
fins a un màxim de 4 anys. Fins 31/12/2020

-

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament
i l’Ajuntament de Tona per al projecte Pont: currículum obert, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la
diversitat dels alumnes de l’educació secundària obligatòria.

13/10/2016

Fins 31/08/2018, es pot prorrogar de manera
expressa

-

-

Conveni de col·laboració entre Quiràlia i l’Ajuntament de Tona per a la realització de les pràctiques d’activitats d’educació
en el lleure infantil i juvenil

08/11/2016

Curs escolar 2016-2017

-

14/2016

-

Pròrroga conveni de l’ús privatiu d’ocupació d’espais públics entre Càritas Parroquial de Tona i l’Ajuntament de Tona

24/07/2017

Fins 1 mes abans de l’inici de les obres del
Centre Cultural Muriel Casals

-

15/2016

-

Pròrroga conveni de l’ús privatiu d’ocupació de l’esplana de la Canal, per portar a terme la fira Tona 2a. mà i antiguitats

21/11/2016

Fins 31/12/2017

-

3/2014
6/2014
8/2014

1/2015
2/2015
6/2015
8/2015

11/2015

13/2015

15/2015
16/2015
2/2016

7/2016

8/2016
9/2016

12/2016

Conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Tona i la Institució Fundació Cultural Privada Paula Delpuig, la qual és titular
del Centre Educatiu Vedruna, i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Departament d’ensenyament,
per al projecte “Pont:Currículum obert”, en el marc de les mesures d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’educació
secundària obligatòria del municipi, per cursos 2016-2017 i 2017-2018.

08/11/2016

Fins 31/08/2018

-

-

Conveni de cooperació educativa entre la Fundació Universitat Pompeu Fabra i l’entitat col·laboradora Ajuntament de
Tona, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

01/07/2016

Fins 01/07/2017. Es prorrogarà
automàticament per períodes anuals

-

-

Limitació tonatge i amplada circulació camí del Verinal – Icar Foods Company S.L.

02/11/2016

Fins 31/05/2017 podent-se prolongar per dos
mesos mes fins 31/07/2017

-

-

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tona i E-Phos Digital, SLU per l’accés a infraestructures municipals
susceptibles d’allotjar xarxes públiques de comunicacions electròniques.

29/06/2016

Té una vigència de 20 anys, fins el 29/06/2036.
Es podrà prorrogar tàcitament per terminis
d’un any

-

-

Conveni de l’ús privatiu d’ocupació d’espais públics entre l’Ajuntament de Tona, l’Institut de Tona, l’Escola Vedruna i
l’Escola l’Era de Dalt

21/02/2017

Fins 30/06/2017

-

-

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tona, l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà i l’Ajuntament de Roda
de Ter per desenvolupament del projecte “Teatrets d’Osona”

18/04/2017

Indefinida

-

-

Conveni col·laboració entre l’Agrupació Sardanista de Tona i l’Ajuntament de Tona per realització programacions música
de cobla i ballades sardanes

18/04/2017

-

Conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del Gran Teatre del Liceu i l’Ajuntament de Tona

14/06/2017

-

Conveni interadministratiu de col·laboració per l’assessorament, col·laboració i desenvolupament de programes en
matèria d’energia i comptabilitat energètica, de l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona
Conveni de col·laboració per l’actuació d’ocupació de locals comercials buits carrer Barcelona
Conveni de col·laboració per l’actuació d’ocupació de locals comercials buits carrer Major
Acord modificació dels convenis de col·laboració per l’actuació d’ocupació de locals comercials buits
Pròrroga conveni de l’ús privatiu d’ocupació de l’esplana de la Canal, per portar a terme la fira Tona 2a. mà i antiguitats

16/2016

17/2016
20/2016

68/2016

1/2017
2/2017

3/2017
4/2017
5/2017
6/2017
7/2017

-

02/08/2017
09/11/2017
09/11/2017
04/12/2017
04/12/2017

Fins 31/12/2017

2.830

Fins 21/07/2017

-

Fins 31/12/2017, posteriorment es prorrogarà
de forma tàcita cada any natural
Fins 13/12/2017
Fins 13/12/2017
Fins 31/12/2018

Quota anual
1.534,74
50
50

