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RELACIÓ DE CONVENIS SIGNATS PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. ANY 2018 

 

ÒRGAN APROVACIÓ DATA TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ NUM. EXPEDIENT ENLLAÇ 

JGL 23 gener 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Federació 
d’Associacions pel Carnaval 
 

00001/2018-eSUB acta JGL (punt 25) 

JGL 30 gener 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
organitzadora de la festa dels Tres Tombs 
 

00002/2018-eSUB acta JGL (punt 19) 

JGL 30 gener 2018 conveni conveni de col·laboració amb la Academia de las Artes y 
la Ciencias Cinematográficas de España. 
 

000285/2017-CUL acta JGL (punt 20) 

 
JGL 

 
30 gener 2018 

 
addenda 
conveni 

addenda del conveni d’autorització de connexió dels 
parquímetres de pagament de la zona d’estacionament 
regulat a la xarxa d’enllumenat públic, incorporant els 
parquímetres ubicats a la nova zona verda dins el barri 
de Ribes Roges. 
 

 
001150/2017-SVI 

 
acta JGL (punt 28) 

 
 

PLE 

 
 

5 febrer 2018 
 

 
 

conveni 

Protocol d’intencions entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, el Consell Comarcal de Garraf i la LA 
MERCANTIL SITBACK PRODUCCIONS, SL, amb la doble 
naturalesa de conveni de col·laboració i contracte de 
patrocini per a l’esponsorització del “VIDA FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ” durant les 
edicions de 2018 a 2021. 

 
 

000006/2018-eAJT 

 
 

acta PLE (punt 13) 

 
JGL 

 
6 febrer 2018 

 
addenda 
conveni 

addenda 3a al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya per al compartiment 
d’infraestructures de telecomunicacions. 

 
000089/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 20) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_51070646_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_16425042_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_16425042_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_16425042_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_34088615_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_13049625_1.pdf
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JGL 

 
6 febrer 2018 

 
conveni 

Conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el 
Sr. P. P. I., per a la donació de material divers referent a 
la marina i el barri de Baix a mar de Vilanova i la Geltrú. 
 

 
000055/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 21) 

 
JGL 

 
13 febrer 2018 

encàrrec de 
gestió 

conveni d’encàrrec de gestió per la realització de les 
accions formatives en el marc del Programa Treball i 
Formació convocatòria 2017. 
 

 
000080/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 8) 

JGL 13 febrer 2018 conveni renovació del conveni entre el Parc de Garraf Sport AIE i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

000062/2018-eAJT acta JGL (punt 10) 

JGL 21 febrer 2018 addenda 
conveni 

Tercera addenda al conveni de cessió d’ús de l´immoble 
Museu Romàntic CAN PAPIOL, de cessió en dipòsit de la 
col·lecció d’obra artística del museu i transferència de 
funcions i mitjans a l’Ajuntament de  Vilanova l la 
Geltrú, formalitzat en data 17 de desembre de 2002, 
per ampliar a l’anualitat 2017 l’aportació econòmica de 
la Diputació de Barcelona  prevista en el pacte sisè del 
conveni. 
 

 
000184/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 17) 

JGL 21 febrer 2018 encàrrec de 
gestió 

Encarregar a la societat anònima municipal SERVEIS 
D’APARCAMENTS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, S.A.M. la implantació d’un aparcament regulat 
en superfície amb zona blava al parc de Ribes Roges. 
 

 
000084/2018-SVI 

 
acta JGL (punt 28) 

JGL 13 març 2018 conveni Conveni de col·laboració interadministrativa entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell 
Comarcal del Garraf per a les millores infraestructurals i 
patrimonials a la Masia d’en Cabanyes. 
 

 
000240/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 19) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_13049625_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_18741430_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_18741430_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_21143483_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_21143483_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_11031590_1.pdf
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JGL 13 març 2018 encàrrec de 
gestió 

Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET) de prestació del servei d’integració sociolaboral 
de persones amb malalties mentals 

000003/2018-EDT acta JGL (punt 20) 

JGL 13 març 2018 encàrrec de 
gestió 

Encarregar a l’empresa SERVEIS D’APARCAMENTS 
MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M., la 
implantació de zones d’aparcament regulat en 
superfície al barri de mar. 

000170/2018-SVI acta JGL (punt 28) 

JGL 27 març 2018 encàrrec de 
gestió 

Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET) la realització dels serveis locals d’ocupació amb 
plataforma telemàtica XALOC 

000007/2018-EDT acta JGL (punt 16) 

 
JGL 

 
4 abril 2018 

 
encàrrec de 

gestió 

Extingir parcialment l'encàrrec de gestió acordat pel ple 
de l’Ajuntament en data de 6 de maig de 2016 pel que 
fa al Bloc 1 :atribucions en matèria de comunicació i 
premsa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a favor 
d'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ VILANOVA, SAM 
 

 
000021/2016-PRE 

 
acta JGL (punt 2) 

JGL 10 abril 2018 conveni Deixar sense efecte el conveni aprovat per JGL en data 
21 de desembre de 2010 

000266/2018-eAJT acta JGL (punt 16) 

 
JGL 

 
24 abril 2018 

 
conveni 

conveni marc de cooperació interadministrativa entre 
Ports de la Generalitat i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú pel desenvolupament, manteniment, 
conservació i gestió de la plaça del port de Vilanova i la 
Geltrú 

 
000322/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 42) 

JGL 8 maig 2018 conveni conveni de col·laboració amb LA FUNDACIÓ DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU per acollir l’activitat LICEU A LA 
FRESCA 

000385/2018-eAJT acta JGL (punt 11) 

JGL 15 maig 2018 encàrrec de 
gestió 

Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET), la realització del programADA 

000005/2018-EDT acta JGL (punt 5) 

JGL 15 maig 2018 encàrrec de 
gestió 

Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET), la realització del programa TRANSIT 

000006/2018-EDT acta JGL (punt 6) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_11031590_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_11031590_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_16195917_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_13722327_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_35813824_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_50960279_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_52069725_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_10328875_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_10328875_1.pdf
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JGL 15 maig 2018 encàrrec de 
gestió 

Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET), la realització del programa APROPEM-NOS 

000007/2018-EDT acta JGL (punt 7) 

 
JGL 

 
22 maig 2018 

 
conveni 

conveni de col·laboració entre l’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ i el CONSORCI DE L’AUDITORI I 
L’ORQUESTRA per a l’adhesió al programa APROPA 
CULTURA. 

 
000459/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 31) 

 
JGL 

 
22 maig 2018 

 
encàrrec de 

gestió 

Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET), la realització del programa PREVENCIÓ 
ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR (AEP). RECURS 
TIS 

 
000011/2018-EDT 

 
acta JGL (punt 32) 

 
JGL 

 
5 juny 2018 

 
convenis 

Aprovar els convenis de col·laboració que es 
formalitzaran entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i 32 entitats per a col·laborar en la gestió de les 
subvencions d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu, 
destinades als infants i joves. 
 

 
000541/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 9) 

 
 

JGL 

 
 

5 juny 2018 

 
 

conveni 

conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
per al desenvolupament del projecte Phylé d’atenció 
socioeducativa de l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria del municipi. 

 
 

000486/2018-eAJT 

 
 

acta JGL (punt 10) 

 
JGL 

 
19 juny 2018 

 
conveni 

pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell 
Comarcal del Garraf relatiu al servei de transport 
adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda 
per a l’any 2018. 

 
000511/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 14) 

JGL 19 juny 2018 conveni conveni amb l’Associació Acció Solidària amb el Sàhara 
per la concessió de la subvenció nominativa pel 
projecte vacances en pau 2018. 

000140/2018-eSUB acta JGL (punt 27) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_10328875_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_17170037_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_17170037_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_46773932_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_46773932_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_38093512_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_38093512_1.pdf
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JGL 

 
26 juny 2018 

 
conveni 

conveni de col·laboració entre la Fundació Bancària "La 
Caixa" i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel 
programa caixaproinfància 

 
000487/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 18) 

 
 

JGL 

 
 

26 juny 2018 

 
 

conveni 

Conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, l’Agrupació de Defensa Forestal ADF Garraf i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al 
desenvolupament de programes territorials del Pla de 
suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis 
forestals 2018 

 
 

00079/2018-eAMB 

 
 

acta JGL (punt 20) 

PLE 2 juliol 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat CAN PISTRAUS 
per a l’organització del TINGLADU 2018, 2019, 2020 i 
2021, 

000395/2018-eSUB acta PLE (punt 8) 

JGL 17 juliol 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Estació 
Nàutica Vilanova i la Geltrú 

000431/2018-eSUB acta JGL (punt 19) 

JGL 17 juliol 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Singlot 
 

000477/2018-eSUB acta JGL (punt 20) 

JGL 24 juliol 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
Formativa Temps de Vi 

000478/2018-eSUB acta JGL (punt 12) 

JGL 24 juliol 2018 conveni conveni amb la Fundació Privada Foment Vilanoví, pel 
projecte Ballem! Cicle de Balls de Saló 2018 

000454/2018-eSUB acta JGL (punt 15) 

 
JGL 

 
24 juliol 2018 

 
conveni 

conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel 
seguiment social del reallotjament de les famílies amb 
recursos molt limitats i/o provinent de demanda de les 
administracions locals 

 
000679/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 23) 

JGL 24 juliol 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
Cercavila de l’Imaginari 

000343/2018-eSUB acta JGL (punt 45) 

 
JGL 

 
24 juliol 2018 

 
conveni 

conveni de col·laboració amb l’entitat Sardanista 
Dansaires Vilanovins-Coordinadora Sardanista de 
Vilanova i la Geltrú 

 
000433/2018-eSUB 

 
acta JGL (punt 46) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_26932178_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_26932178_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_13631388_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_20010664_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_20010664_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_69154091_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_69154091_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_69154091_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_69154091_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_69154091_1.pdf
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JGL 24 juliol 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
d’Amics del Drac de la Geltrú 
 

000480/2018-eSUB acta JGL (punt 47) 

JGL 24 juliol 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
Cultural Desperta! 

000482/2018-eSUB acta JGL (punt 48) 

 
PLE 

 
30 juliol 2018 

 
conveni 

Conveni de cooperació interadministrativa per a la 
prestació de serveis entre el Consell Comarcal del 
Garraf i els ajuntaments per a la gestió del medi natural 
i litoral del Garraf 

 
000732/2018-eAJT 

 
acta PLE (punt 9) 

 
 

JGL 

 
 

31 juliol 2018 

 
 

conveni 

Conveni de col·laboració entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al foment i 
l’impuls de mesures de protecció i renaturalització de 
l’àmbit de Platja Llarga i de la relació d’aquest espai 
amb els espais litorals del Colls i Miralpeix, Costa del 
Garraf i els espais naturals dels Parcs del Garraf, 
Olèrdola i Foix 

 
 

000753/2018-eAJT 

 
 

acta JGL (punt 37) 

JGL 31 juliol 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
cultural Nowa Reggae 
 

000475/2018-eSUB acta JGL (punt 50) 

JGL 31 juliol 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Colla de falcons 
de Vilanova i la Geltrú 
 

000479/2018-eSUB acta JGL (punt 51) 

JGL 28 agost 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
Musical Eduard Toldrà 

000430/2018-eSUB acta JGL (punt 22) 

JGL 28 agost 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat CINECLUB Sala 1 000486/2018-eSUB acta JGL (punt 23) 

 
JGL 

 
28 agost 2018 

 
conveni 

conveni inter-administratiu de col·laboració entre el 
Departament de treball, afers socials i famílies i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en matèria 
d’activitats cíviques i comunitàries. 

 
000799/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 24) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_69154091_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_69154091_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_48387785_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_27241496_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_27241496_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_27241496_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_12882597_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_12882597_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_12882597_1.pdf
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JGL 

 
 

4 setembre 2018 

 
 

conveni 

 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Associació Garraf Coopera per a la 
recuperació, protecció i custòdia de diverses finques de 
titularitat municipal (Turó del Seu, Carrerada, i altres) i 
camins de titularitat municipal vinculats als camins 
ramaders (camí de Sant Gervasi, camí de Santa Llúcia, 
camí d’Adarró, i altres) i per accions de sensibilització 
ambiental i social, accions d’aprenentatge i servei, i 
desenvolupament de campus d’estiu internacional 
 

 
 
 
 

000495/2018-eSUB 

 
 
 
 

acta JGL (punt 15) 
 

 
JGL 

 
12 setembre 2018 

 
encàrrec de 

gestió 

Encàrrec de gestió a l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball (IMET), com a ens instrumental depenent de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la realització 
del Programa de Formació i Inserció (PFI), en la 
modalitat de Plans de Transició al Treball (PTT), curs 
escolar 2018-2019 
 

 
 

000012/2018-EDT 

 
 

acta JGL (punt 7) 

 
JGL 

 
12 setembre 2018 

 
encàrrec de 

gestió 

Encàrrec de gestió a l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball (IMET), com a ens instrumental depenent de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la realització 
del Programa de Formació i Inserció (PFI), en la 
modalitat de Plans d’Iniciació Professional (PIP), curs 
escolar 2018-2019  
 

 
 

000013/2018-EDT 

 
 

acta JGL (punt 8) 

 
JGL 

 
25 setembre 2018 

 
conveni 

conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
Pessebrista per a l’organització i execució dels actes i 
exposicions del 75è aniversari de l’Associació 
Pessebrista de Vilanova i la Geltrú 
 

 
000432/2018-eSUB 

 
acta JGL (punt 12) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_43652207_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_19099840_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_19099840_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_37055867_1.pdf
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JGL 25 setembre 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Amics del 
Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú- AFEVI per la gestió 
dels circuits de trens del parc de Ribes Roges 
 

 
000500/2018-eSUB 

 
acta JGL (punt 13) 

 
JGL 

 
25 setembre 2018 

 
pròrroga 
conveni 

Prorroga del conveni actual de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació de 
Barcelona per al desenvolupament del programa de 
suport als Ajuntaments per a l’impuls i consolidació dels 
serveis de mediació ciutadana per als anys 2019 i 2020 
 

 
 

000861/2018-eAJT 

 
 

acta JGL (punt 24) 

 
JGL 

 
2 octubre 2018 

 
conveni 

conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona 
per organitzar, exposar i promoure l’exposició 
«Entusiasme. El repte i l’obstinació en la col·lecció 
MACBA» 
 

 
000868/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 12) 

 
JGL 

 
2 octubre 2018 

 
conveni 

Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 
al foment de la conservació, manteniment i 
rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant la 
inspecció tècnica 
 

 
000497/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 23) 

JGL 9 octubre 2018 conveni Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’associació EXPOBEBÉ EVENTOS 
per a la concessió de la subvenció nominativa per a la 
realització de la fira EXPONADÓ 
 

000492/2018-eSUB acta JGL (punt 16) 

JGL 9 octubre 2018 conveni Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la cessió de la 
gestió de l’ús de cinc habitatges administrats per 
l’Agència 

000498/2018-eAJT acta JGL (punt 24) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_37055867_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_37055867_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_98954119_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_98954119_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_17364597_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_17364597_1.pdf
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JGL 16 octubre 2018 addenda 
conveni 

Addenda segona del conveni de connexió dels 
parquímetres de pagament de la zona d’estacionament 
regulat a la xarxa d’enllumenat públic, incorporant els 
nous parquímetres de la zona verda i blava dins el barri 
de Mar 

000676/2018-eAJT acta JGL (punt 14) 

JGL 30 octubre 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Federació 
Catalana de Voleibol per l’atorgament i execució d’una 
subvenció per l’organització d’una de les proves del 
“Vichy Catalan Campionat de Catalunya Vòlei Platja 
2018” a la platja de Ribes Roges 

000499/2018-eSUB acta JGL (punt 16) 

JGL 30 octubre 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Tot 
Comerç (Viu Comerç) per l’atorgament i execució d’una 
subvenció. 

000262/2018-eSUB acta JGL (punt 19) 

JGL 13 novembre 2018 conveni conveni amb el Casal d’Amistat Cuba-Garraf “Camilo 
Cienfuegos”, per la concessió de la subvenció 
nominativa pel projecte XX Aniversari de 
l’agermanament Vilanova i la Geltrú- Matanzas 

000522/2018-eSUB acta JGL (punt 7) 

JGL 13 novembre 2018 conveni conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel 
seguiment social del reallotjament de les famílies amb 
recursos molt limitats i/o provinent de demanda de les 
administracions locals. 

000679/2018-eAJT acta JGL (punt 8) 

JGL 20 novembre 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Societat catalana 
de ciència-ficció i fantasia, per organitzar la “Convenció 
catalana de ciència-ficció i fantasia” 

000999/2018-eAJT acta JGL (punt 13) 

JGL 27 novembre 2018 modificació 
conveni 

modificació del conveni aprovat per la Junta de Govern 
Local en data 2 d’octubre de 2018 amb la Diputació de 
Barcelona per organitzar, exposar i promoure 
l’exposició «ENTUSIASME. EL REPTE I L’OBSTINACIÓ EN 
LA COL·LECCIÓ MACBA» 

000868/2018-eAJT acta JGL (punt 18) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_37803333_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_34971884_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_34971884_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_26514172_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_26514172_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_45833853_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_23863486_1.pdf
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JGL 5 desembre 2018 conveni conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’entitat Joventuts Musicals de Vilanova i la Geltrú 

000539/2018-eSUB acta JGL (punt 15) 

JGL 5 desembre 2018 conveni conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’entitat Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú 

000790/2018-eSUB acta JGL (punt 16) 

JGL 5 desembre 2018 encàrrec de 
gestió 

encomana de gestió a l’EPEL NEÀPOLIS, amb CIF 
Q0801572I, per a la redacció i futura gestió del Pla 
general de telecomunicacions de Vilanova i la Geltrú 

000989/2018-eAJT acta JGL (punt 20) 

JGL 5 desembre 2018 encàrrec de 
gestió 

encomana de gestió a l’EPEL NEÀPOLIS, amb CIF 
Q0801572I, per a l’execució dels dos projectes 
“CONSORCI VNG UP!” i “UIA 2018” inclosos dins el Pla 
de projecció internacional de Vilanova i la Geltrú, 2a 
fase de la Diputació de Barcelona i la gestió del projecte 
europeu “TECH REVOLUTION” 

000991/2018-eAJT acta JGL (punt 21) 

JGL 5 desembre 2018 encàrrec de 
gestió 

encomana de gestió a l’EPEL NEÀPOLIS, amb CIF 
Q0801572I, per a la direcció del Campus Universitari de 
la Mediterrània (CUM) 

001001/2018-eAJT acta JGL (punt 22) 

JGL 5 desembre 2018 addenda 
conveni 

addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2018, relatiu a l’oficina 
local d’habitatge d’aquest municipi 

000040/2014-HAB acta JGL (punt 30) 

JGL 5 desembre 2018 addenda 
conveni 

addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2018, relatiu al 
Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges 
en aquest municipi 

000041/2014-HAB acta JGL (punt 31) 

JGL 18 desembre 2018 pròrroga 
encàrrec de 

gestió 

primera pròrroga de l’encàrrec de gestió del Bloc 2 
relativa a la realització d’accions de comunicació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’empresa 
municipal INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA, 
SAM 

000021/2016-PRE acta JGL (punt 19) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_46508401_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_46508401_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_46508401_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_46508401_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_46508401_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_46508401_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_46508401_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_16925035_1.pdf
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JGL 18 desembre 2018 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Unió Ciclista 
Vilanova per la regulació de l’ús del circuit de ciclisme 
de Vilanova i la Geltrú 

001029/2018-eAJT acta JGL (punt 20) 

JGL 18 desembre 2018 conveni conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, S.A que te com a objecte la 
producció audiovisual i retransmissió en directe per TV3 
i/o altres canals de la CCMA SA de la Cavalcada de Reis 
de Vilanova i la Geltrú, a celebrar el dia 5 de gener de 
2019 

001109/2018-eAJT acta JGL (punt 35) 

 

Gener 2019  

https://www.vilanova.cat/doc/doc_16925035_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_16925035_1.pdf

