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RELACIÓ DE CONVENIS SIGNATS PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. ANY 2017  

 

ÒRGAN APROVACIÓ DATA TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ NUM. EXPEDIENT ENLLAÇ 

PLE 23 gener 2017 conveni Resolució conveni entre l’ajuntament i edicions 
Comarques 17, SL (DIARI DE VILANOVA) 
 

000002/2017-DES acta Ple (punt 8) 

JGL 7 febrer 2017 conveni Conveni donació material tècnic cinema bosc 
 

000009/2017-CUL acta JGL (punt 7) 

PLE 13 febrer 2017 conveni Conveni de col·laboració xarxa de municipis LGTBI 
 

000002/2017-CON acta Ple (punt 3) 

JGL 14 febrer 2017 encomana de 
gestió 

Encàrrec de gestió accions formatives 
 

000059/2017-RH acta JGL (punt 4) 

PLE 13 març 2017 conveni Conveni col·laboració entre Diputació, l’Agència 
Catalana de Patrimoni Cultural i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 
 

000016/2017-CUL acta Ple (punt 11) 

JGL 14 març 2017 conveni Pròrroga conveni de cooperació interadministrativa 
 

000192/2017-SSO acta JGL (punt 23) 

JGL 4 abril 2017 conveni Conveni Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i empresa 
Ona Beach Club SL per a la cessió espai per instal3lació 
càmera TV3 
 

000041/2017-DES acta JGL (punt 10) 

JGL 4 abril 2017 conveni Conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
corporació Catalana de mitjans audiovisuals per a la 
instal·lació d’una càmera de TV3 
 

000080/2017-DES acta JGL (punt 11) 

PLE 6 abril 2017 encomana de  
gestió 

Modificació encàrrecs de gestió a VNG aparcaments 
 
 

000262/2017-SVI acta Ple (punt 13) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_16677663_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_10435616_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_14710138_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_41342305_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_54376792_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_39565185_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_87665694_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_87665694_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_26227696_1.pdf
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JGL 11 abril 2017 encomana de 
gestió 

Modificació encàrrec gestió per a la realització de les 
accions formatives en el marc del programa de treball i 
formació  
 

000100/2017-RH acta JGL (punt 17) 

JGL 9 maig 2017 conveni Conveni de col·laboració cultural entre la fundació Gran 
Teatre del Liceu i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 

000068/2017-CUL acta JGL (punt 8) 

JGL 9 maig  2017 conveni Conveni entre l’Ajuntament, la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles FSP i el Consell Comarcal del 
Garraf 
 

000095/2017-CUL acta JGL (punt 9) 

JGL 23 maig 2017 conveni Conveni de col·laboració entre el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Fundació 
Institut Ramon Muntaner, la Fundació privada dels 
centres d’estudis de parla catalana i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 
 

000113/2017-CUL acta JGL (punt 20) 

JGL 30 maig 2017 conveni Addenda conveni de col·laboració entre l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú relatiu a l’Oficina d’Habitatge 2017 
 

000040/2014-HAB acta JGL (punt 31) 

JGL 30 maig 2017 conveni Addenda conveni de col·laboració entre l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social 2017 
 

000041/2014-HAB acta JGL (punt 32) 

JGL 6 juny 2017 conveni Addenda de pròrroga i modificació del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
i la Diputació de Barcelona per al servei d’intermediació 
en deutes d’habitatge (SIDH) 
 

000036/2013-HAB acta JGL (punt 16) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_48775386_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_15568583_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_15568583_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_11183104_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_14573286_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_14573286_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_17091408_1.pdf
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JGL 20 juny 2017 conveni Addenda al conveni de col·laboració amb l’Associació 
Garrafcoopera per a la custòdia de l’espai Turó del Seu. 
 

000148/2015-AMB acta JGL (punt 28) 

JGL 27 juny 2017 conveni Conveni de col·laboració Odontologia per tothom OXT 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Unitat 
d’Odontologia i Implantologia S.L. 
 
 

000315/2017-SSO acta JGL (punt 19) 

JGL 27 juny 2017 conveni Conveni de col·laboració Odontologia per tothom OXT 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el centre 
Dental Vilanova S.L. 
 

000412/2017-SSO acta JGL (punt 20) 

JGL 27 juny 2017 conveni Conveni de col·laboració cultural entre l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i la Fundación del Teatro Real de 
Madrid per a la retransmissió de l’òpera Madama 
Butterfly. 
 

000134/2017-CUL acta JGL (punt 22) 

JGL 16 juliol 2017 conveni Conveni de col·laboració amb Ports de la Generalitat de 
Catalunya per a la realització de les actuacions de 
millora de la desembocadura del torrent de Sant Joan  
 
 

000025/2016-PUR acta JGL (punt 16) 

JGL 25 juliol 2017 conveni Conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el 
Consell Esportiu del Garraf  
 

000038/2017-ESP acta JGL (punt 14) 

JGL 25 juliol 2017 conveni Conveni entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat 
del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’empresa Cintoi Bus S.L. per a la millora dels 
serveis regulars de transport públic de viatgers 
  

000822/2017-SVI acta JGL (punt 25) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_13000292_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_80699371_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_80699371_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_80699371_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_24572430_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_33070654_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_33070654_1.pdf
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JGL 

 
25 juliol 2017 

 
conveni 

 
conveni de col·laboració amb l’Associació de Cultura 
Popular Santa Maria de la Geltrú 
 

 
000022/2017-eSUB 

 
acta JGL (punt 26) 

PLE 31 juliol 2017 conveni Deixar sense efecte l’aprovació del Conveni de 
col·laboració entre diversos ajuntaments per a la 
creació d’una Xarxa de Municipis LGTBI efectuada pel 
Ple de l’Ajuntament el proppassat dia 13 de febrer de 
2017. 
Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre 
diferents ajuntaments per a la Creació d’Una Xarxa de 
Municipis LGTBI 
 

000018/2017-CON acta PLE (punt 11) 

PLE 31 juliol 2017 conveni Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’execució de 
l’operació GO03-000842 “Garraf: camins, patrimoni i 
natura”, cofinançat amb Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (Programa Operatiu FEDER 
2014-2020). 
 

000071/2016-AMB acta PLE (punt 14) 

JGL 
 

1 agost 2017 conveni Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i 
Càritas Diocesana Sant Feliu per a la campanya de 
vulnerabilitat alimentària estiu 2017. 
 

000482/2017-SSO acta JGL (punt 21) 

JGL 1 agost 2017 conveni Conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sobre 
les condicions que han de regir l’acolliment de les 
unitats mòbils del servei local de teleassistència. 
 

000489/2017-SSO acta JGL (punt 22) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_33070654_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_73120285_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_73120285_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_11704347_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_11704347_1.pdf
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JGL 
 

1 agost 2017 conveni Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Formació i Treball, 
Empresa d’inserció per a la gestió i recollida de cartró, 
en el marc del projecte inserció Garraf que compta amb 
el suport de Càritas Diocesana de Barcelona i 
l’Arxiprestat del Garraf. 
 

000603/2017-SSO acta JGL (punt 37) 

JGL 
 

1 agost 2017 conveni Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i ESPEBE 12, S.L., per a l’ús temporal 
de part del solar situat al carrer de la Boia amb la 
Rambla de la Pau d’aquest municipi, amb referència 
cadastral 3438645CF9633N0001FB, com a espai per a 
lleure de gossos. 
 

000125/2017-AMB acta JGL (punt 39) 

JGL 
 

19 set. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Confraria de 
Pescadors 
 

000011/2017-eSUB acta JGL (punt 8) 

JGL 
 

19 set. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat CINECLUB SALA1 
 
 

000016/2017-eSUB acta JGL (punt 9) 

JGL 
 

19 set. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Agrupació 
Excursionista Talaia - Coordinadora Sardanista 
 

000019/2017-eSUB acta JGL (punt 10) 

JGL 
 

19 set. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
Pessebrista 
 

000020/2017-eSUB acta JGL (punt 11) 

JGL 
 

19 set. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
Cercavila de l’Imaginari 
 
 

000021/2017-eSUB acta JGL (punt 12) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_11704347_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_11704347_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_54513688_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_54513688_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_54513688_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_54513688_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_54513688_1.pdf
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JGL 
 

26 set. 2017 conveni conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el 
Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) 
 

000029/2017-eSUB acta JGL (punt 32) 

JGL 17 oct. 2017 conveni correcció de l’error material de l’acord aprovat per la 
Junta de Govern Local, del passat 25 de juliol, en relació 
al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Associació de Cultura Popular 
Santa Maria de la Geltrú 

000022/2017-eSUB acta JGL (punt 14) 

JGL 
 

PLE 

31 oct. 2017 
 

18 des. 2017 

 
conveni 

conveni de col·laboració amb el CONSORCI DE LES 
DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 
per a impulsar el patrimoni cultural marítim. 
 

000208/2017-CUL acta JGL (punt 31) 
 

acta Ple (punt 6) 

JGL 31 oct. 2017 conveni conveni de col·laboració entre el Departament de 
Justícia i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la 
gestió del Servei d’Informació a la Mediació (SIM) en el 
marc del Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú 
 

000023/2017-CON acta JGL (punt 32) 

JGL 7 nov. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
Musical Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú 
 

000010/2017-eSUB acta JGL (punt 6) 

JGL 7 nov. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
d’Amics del Drac de la Geltrú 
 

000023/2017-eSUB acta JGL (punt 7) 

JGL 14 nov. 2017 encomana de 
gestió 

encàrrec de gestió a EPEL NEÀPOLIS, amb CIF Q-
0801572-I per a la posada en marxa, la gestió i 
l'execució de la línia estratègica Creació i posicionament 
del Cluster Media i de la Creativitat, que correspon al 
punt del programa anual d'actuacions, inversions i 
finançament d'EPEL Neàpolis 2017. 

000221/2017-DES acta JGL (punt 19) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_68296159_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_19794874_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_22796698_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_10222018_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_22796698_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_18311278_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_18311278_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_10374189_1.pdf
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JGL 14 nov. 2017 encomana de 
gestió 

Encomana de gestió a EPEL NEÀPOLIS, amb CIF Q-
0801572-I per la redacció d’un Pla de Projecció 
Internacional de Vilanova i la Geltrú, que correspon al 
punt del programa anual d'actuacions, inversions i 
finançament d'EPEL Neàpolis 2017. 
 

000220/2017-DES acta JGL (punt 20) 

JGL 14 nov. 2017 encomana de 
gestió 

Encomana de gestió a EPEL NEÀPOLIS, amb CIF Q-
0801572-I per a la direcció del Campus Universitari de la 
Mediterrània (CUM). 
 

000222/2017-DES acta JGL (punt 21) 

JGL 14 nov. 2017 encomana de 
gestió 

Encomana de gestió a EPEL NEÀPOLIS, amb CIF Q-
0801572-I per a la posada en marxa, la gestió i 
l'execució de la línia estratègica Creació i posicionament 
del pla director de telecomunicacions i pla 
d’smartcities, que correspon al punt del programa anual 
d'actuacions, inversions i finançament d'EPEL Neàpolis 
2017. 
 

000223/2017-DES acta JGL (punt 22) 

JGL 14 nov. 2017 conveni Conveni de col·laboració entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú relatiu a les 
condicions d’intensificació i millora de la prestació de la 
línia interurbana Vilanova i la Geltrú – Sitges de la 
concessió del servei regular de viatgers per carretera de 
Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès (V-GC-18). 
 

001066/2017-SVI acta JGL (punt 23) 

JGL 21 nov. 2017 conveni conveni amb l’Associació Singlot amb NIF G65329195 
per la concessió de la subvenció nominativa de 2017 
 

00009/2017-eSUB acta JGL (punt 20) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_10374189_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_10374189_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_10374189_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_10374189_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_29520319_1.pdf
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JGL 

 
21 nov. 2017 

 
conveni 

conveni amb l’Associació Estació Nàutica Vilanova i la 
Geltrú amb NIF G62834874 per la concessió de la 
subvenció nominativa de 2017 

 
00025/2017-eSUB 

 
acta JGL (punt 21) 

 
JGL 

 
21 nov. 2017 

 
conveni 

conveni amb l’Associació Formativa Temps de Vi amb 
NIF G65758070 per la concessió de la subvenció 
nominativa de 2017. 

 
00024/2017-eSUB 

 
acta JGL (punt 22) 

JGL 21 nov. 2017 conveni conveni amb l’Associació ExpobebéEventos per la 
concessió de la subvenció nominativa de 2017 

00008/2017-eSUB acta JGL (punt 23) 

JGL 21 nov. 2017 conveni conveni amb l’Associació Organitzadora dels Tres 
Tombs amb el NIF G59066019 per la concessió de la 
subvenció nominativa de 2017 

00026/2017-eSUB acta JGL (punt 24) 

JGL 21 nov. 2017 conveni conveni amb l’Associació Comercial Tot Comerç (Viu 
Comerç) amb NIF G62255070 per la concessió de la 
subvenció nominativa de 2017 

00005/2017-eSUB acta JGL (punt 25) 

JGL 28 nov. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’Associació cultural Nowa 
Reggae 

00012/2017-eSUB acta JGL (punt 9) 

 
JGL 

 
28 nov. 2017 

 
conveni 

conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Sra. A.M.J.S., vídua d’en M.G.C., per a la donació de 
material topogràfic i documentació diversa del seu arxiu 
personal referent a la marina i el barri de baix a mar de 
Vilanova i la Geltrú 
 

 
000201/2017-CUL 

 
acta JGL (punt 10) 

JGL 5 des. 2017 conveni Deixar sense efecte el contret resultant del conveni de 
col·laboració entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la Fundació Institut Ramón 
Muntaner, Fundació Privada  dels Centres d’Estudis de 
parla catalana i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 
a la itinerància de l’exposició “LA FESTA POPULAR, LA 
CATALANITAT CÍVICA” 
 

 
 

000113/2017-CUL 

 
 

acta JGL (punt 29) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_29520319_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_29520319_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_29520319_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_29520319_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_29520319_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_76968079_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_76968079_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_54057187_1.pdf
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JGL 19 des. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’Associació Joventuts 
Musicals de Vilanova i la Geltrú 

000013/2017-eSUB acta JGL (punt 33) 

JGL 19 des. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
cultural Desperta! 

000014/2017-eSUB acta JGL (punt 34) 

JGL 19 des. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Amics del 
ferrocarril de Vilanova i la Geltrú – AFEVI 

000015/2017-eSUB acta JGL (punt 35) 

JGL 19 des. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat CAN PISTRAUS 
per a l’organització del TINGLADU 2017 

000017/2017-eSUB acta JGL (punt 36) 

JGL 19 des. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Círcol Catòlic de 
Vilanova i la Geltrú 

000018/2017-eSUB acta JGL (punt 37) 

JGL 19 des. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Federació 
d’Associacions pel Carnaval 

000027/2017-eSUB acta JGL (punt 38) 

JGL 19 des. 2017 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
organitzadora de la festa dels Tres Tombs 

000028/2017-eSUB acta JGL (punt 39) 

JGL 19 des. 2017 conveni Conveni de col·laboració amb l’Associació de Pares 
Tegar Pro Discapacitats del Garraf 

000031/2017-eSUB acta JGL (punt 42) 

JGL 19 des. 2017 conveni conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i l’Entitat Tutelar del Garraf 

000035/2017-eSUB acta JGL (punt 43) 

 

Desembre, 2017 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_95305088_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_95305088_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_95305088_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_95305088_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_95305088_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_95305088_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_95305088_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_95305088_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_95305088_1.pdf

