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RELACIÓ DE CONVENIS SIGNATS PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. ANY 2019 

 

ÒRGAN APROVACIÓ DATA TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ NUM. EXPEDIENT ENLLAÇ 

JGL 15 gener 2019 conveni conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cubelles, SOREA, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i 
la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, per a la 
gestió i ús de de les infraestructures compartides de la 
xarxa de clavegueram de l’avinguda del Terme 
 

000987/2018-eAJT acta JGL (punt 19) 

PLE 21 gener 2019 addenda 
conveni 

Addenda al conveni de cessió anticipada i gratuïta de 
terrenys per a l’execució de sistemes urbanístics en el 
sector Ortoll, de data 28.06.2010, entre l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i l’empresa “OBRES CLAVÉ, SA" 

000256/2018-ePAT acta PLE (punt 4) 

JGL 29 gener 2019 conveni Conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Comitè de 
Solidaritat Catalana per organitzar, exposar i promoure 
l’exposició «55 urnes per la llibertat» 

000039/2019-eAJT acta JGL (punt 6) 

JGL 29 gener 2019 convenis Convenis entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els 
establiments que es relacionen per la seva adhesió al 
programa Carnet Actiu 

001135/2018-eAJT acta JGL (punt 17) 

JGL 29 gener 2019 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat La Unió 
Vilanovina de l’Acord i el Coro per donar suport al 
sosteniment de les despeses relacionades amb el 
sosteniment del local social de l’entitat 

000484/2018-eSUB acta JGL (punt 28) 

JGL 29 gener 2019 conveni conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Garraf i les entitats participants del projecte PECT 2014-
2020, del C.C. Del Garraf “ Envelliment actiu, saludable i 
dependència” entre les quals s’inclou l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 
 

000099/2019-eAJT acta JGL (punt 29) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_42824348_1.pdf
https://videoactes.vilanova.cat/session/sessionDetail/ff8080816837068e01686fe573e80085
https://www.vilanova.cat/doc/doc_68292435_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_68292435_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_68292435_1.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_68292435_1.pdf
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JGL 12 febrer 2019 conveni Pròrroga per un any, del conveni intra-administratiu de 
col·laboració entre el CEM Parc del Garraf Sport AIE i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

000090/2019-eAJT acta JGL (punt 17) 

 
 

JGL 

 
 

19 febrer 2019 

 
 

conveni 

conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar 
entre l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell 
Comarcal del Garraf (conveni interadministratiu ) per a 
la prevenció i actuació en cas de violència a 
professionals de serveis socials d’atenció primària i 
serveis especialitzats ( EAIA, serveis de dependència i 
SIAD ) 

 
 
 

000202/2019-eAJT 

 
 
 

acta JGL (punt 17) 

 
 

JGL 

 
 

26 febrer 2019 

 
 

encàrrec  de 
gestió 

Completar l’acord de la Junta de Govern Local de data 
15 de gener pel qual s’encarrega a l’ IMET la realització 
d’accions formatives, aprovant la fitxa/extracte del 
conveni d’encàrrec de gestió per la realització de les 
accions formatives en el marc del Programa Treball i 
Formació 

 
 

000207/2019-eAJT 

 
 

acta JGL (punt 27) 

 
 
 

JGL 

 
 
 

26 febrer 2019 

 
 
 

addenda 
conveni 

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 i la 
Geltrú, formalitzat en data 17 de desembre de 2002, 
per ampliar a l’anualitat 2018 l’aportació econòmica de 
la Diputació de Barcelona prevista al pacte sisè del 
conveni. 

 
 
 

000199/2019-eAJT 

 
 
 

acta JGL (punt 28) 

JGL 26 febrer 2019 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Federació 
d’Associacions pel Carnaval 

000038/2019-eSUB acta JGL (punt 31) 

JGL 26 febrer 2019 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Club de Tir amb 
Arc Vilanova i la Geltrú per l’ús d’un espai condicionat 
per la pràctica de tir a les instal·lacions esportives de les 
Pistes d’Atletisme Carme Sugrañes Blay 

000193/2019-eAJT acta JGL (punt 32) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_24194753.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_10221013.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_33679984.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_33679984.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_33679984.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_33679984.pdf
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JGL 5 març 2019 conveni conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i Càritas Diocesana Sant Feliu per al projecte 
l’Economat de Vilanova i la Geltrú 
 

000041/2019-eAJT acta JGL (punt 17) 

JGL 12 març 2019 conveni Acord de coordinació entre administracions locals que 
disposen d’Oficines Locals d’Habitatge i borsa de 
mediació en conveni amb la Generalitat de Catalunya, a 
la mateixa localitat, subscrit entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i el Consell comarcal del Garraf, per 
a l’any 2019 
 

001091/2018-eAJT acta JGL (punt 17) 

JGL 12 març 2019 conveni conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 
a l’any 2019, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge 
d’aquest municipi 
 

001093/2018-eAJT acta JGL (punt 18) 

JGL 12 març 2019 conveni conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 
a l’any 2019, relatiu al Programa de mediació en lloguer 
social d’aquest municipi 

001095/2018-eAJT acta JGL (punt 19) 

PLE 18 març 2019 addenda 
conveni 

addenda al conveni de col·laboració signat en data 2 
d’octubre de 2014, entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’Associació Ecol3VNG per desenvolupar 
propostes i projectes basats en l’intercanvi amb la 
moneda social “turuta”, per a la incorporació del 
projecte “Casa Blava” 
 

000236/2019-eAJT acta PLE (punt 14) 

JGL 19 març 2019 conveni conveni entre l’Ajuntament de Vilanova de Vilanova i la 
Geltrú i el Sr. J. B. C. per a la donació de 20 aquarel·les 
de la seva col·lecció particular. 

000205/2019-eAJT acta JGL (punt 17) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_27268142.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_40968480.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_40968480.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_40968480.pdf
https://videoactes.vilanova.cat/session/sessionDetail/ff80808169813f7f01699100eb800001
https://www.vilanova.cat/doc/doc_64232464.pdf
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JGL 

 
 

26 març 2019 

 
 

encàrrec de 
gestió 

Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET, com a ens instrumental depenent de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) la realització del 
programa dels serveis locals d’ocupació amb plataforma 
telemàtica XALOC objecte de la proposta de recurs 
econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de concertació de l’any 2019 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

 
 

000005/2019-EDT 

 
 

acta JGL (punt 12) 

JGL 26 març 2019 addenda 
conveni 

addenda al conveni entre l’Aj.de Vilanova i la Geltrú i 
l’Associació Tot Comerç per l’execució de la subvenció 
concedida per la JGL de data 30 d’octubre de 2018 per a 
la contractació, per part de l’entitat, de la gestió 
professional per a l’organització d’activitats de 
dinamització comercial 

000262/2018-eSUB acta JGL (punt 14) 

JGL 26 març 2019 conveni Conveni interadministratiu de cooperació entre 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Mancomunitat 
per a l’atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de 
la comarca del Garraf, per a la prestació del servei de 
manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi 
de Vilanova i la Geltrú, zona B 
 

000086/2019-SVI acta JGL (punt 15) 

JGL 2 abril 2019 conveni conveni de cessió de part de la biblioteca personal del 
Sr. J. C. i X. (P. T.) a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

000301/2019-eAJT acta JGL (punt 24) 

JGL 9 abril 2019 conveni  Pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell 
Comarcal de Garraf relatiu al servei de transport 
adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda 
2019 

000334/2019-eAJT acta JGL (punt 26) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_92460512.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_92460512.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_92460512.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_90633522.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_29605622.pdf
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JGL 9 abril 2019 conveni l’aprovació de la terminologia actualitzada en el conveni 
interadministratiu de cooperació entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i la Mancomunitat mitjançant el 
centre especial de treball TEGAR del Garraf, per tal de 
dur a terme la prestació del servei de manteniment i 
neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la 
Geltrú, zona B 

000086/2019-SVI acta JGL (punt 30) 

JGL 16 abril 2019 encàrrec de 
gestió 

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

000021/2016-PRE acta JGL (punt 14) 

 
 

JGL 

 
 

16 abril 2019 

 
 

conveni 

Conveni de col·laboració interadministrativa entre el 
Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de 
Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de 16 Ribes, 
Sitges i Vilanova i la Geltrú per al Programa Referent 
d’Ocupació Juvenil corresponent a la convocatòria 2018 
i desenvolupament 2019 
 

 
 

000369/2019-eAJT 

 
 

acta JGL (punt 18) 

JGL 16 abril 2019 conveni conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i la Creu Roja a Catalunya per a la promoció, 
difusió i implantació del recurs assistencial LOPE – 
Localitzador de Persones. 

000217/2019-eAJT acta JGL (punt 21) 

 
 
 

JGL 

 
 
 

7 maig 2019 

 
 
 

conveni 

conveni de col·laboració amb la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles (Museu del Ferrocarril de 
Catalunya) per aconseguir la projecció del patrimoni de 
la ciutat, per a contribuir a garantir el ple funcionament 
del Museu i consolidar el treball en xarxa de tots els 
museus de la ciutat per a fomentar la difusió del seu 
patrimoni museístic 

 
 
 

000439/2019-eAJT 
 

 
 
 

acta JGL (punt 7) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_29605622.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_17813246.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_17813246.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_17813246.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_14411497.pdf
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JGL 7 maig 2019 conveni conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU per acollir l’activitat LICEU A LA 
FRESCA. 

000419/2019-eAJT acta JGL (punt 8) 

 
 

JGL 

 
 

14 maig 2019 

 
 

conveni 

cessió temporal a l’AEAT Administració de Vilanova i la 
Geltrú, mitjançant llicència d’ús privatiu que no 
comporta transformació d’un local de domini públic 
municipal en planta baixa , ubicat al Centre Cívic de la 
Geltrú, Plaça dels Alumnes Obrers s/n, per destinar-lo a 
oficina d’atenció al contribuent durant la campanya de 
la Renda 2018 
 

 
 

000012/2019-ePAT 

 
 

acta JGL (punt 3) 

JGL 14 maig 2019 conveni conveni privat de cooperació i col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Associació 
Bullanga Feminista i La Frontissa que conformen el 
Casal de Dones Ca la Tomasa Cuevas Gutiérrez, per a la 
cessió d’espai de l‘equipament municipal del Carrer 
Bonaire, 1 

000487/2019-eAJT acta JGL (punt 25) 

JGL 14 maig 2019 conveni conveni de cooperació i col·laboració amb l’empresa 
Parc del Garraf Sport, AIE concessionària del Complex 
Esportiu Municipal Parc del Garraf per a l’ampliació a 
precari de la zona d’aparcament 
 

000463/2019-eAJT acta JGL (punt 26) 

JGL 24 maig 2019 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
Organitzadora de la Festa dels Tres Tombs 

000071/2019-eSUB acta JGL (punt 37) 

JGL 16 juliol 2019 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Federació 
Catalana de Voleibol 

000418/2019-eSUB acta JGL (punt 14) 

JGL 23 juliol 2019 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat l’Associació 
Formativa Temps de Vi 

000497/2019-eSUB acta JGL (punt 7) 

JGL 23 juliol 2019 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat l’Associació 
Expobebé Eventos 

000589/2019-eSUB acta JGL (punt 8) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_14411497.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_92131750.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_92131750.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_92131750.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_46434183.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_48442330.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_55829792.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_55829792.pdf
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JGL 23 juliol 2019 conveni conveni entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Entitat associació cultural Ball de 
Diables de Vilanova i la Geltrú 

000581/2019-eSUB acta JGL (punt 11) 

JGL 23 juliol 2019 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
Cercavila de l’Imaginari de Vilanova 

000430/2019-eSUB acta JGL (punt 12) 

JGL 23 juliol 2019 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat de 
Vilanova i la Geltrú 

000435/2019-eSUB acta JGL (punt 13) 

JGL 23 juliol 2019 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Confraria de 
Pescadors de Vilanova i la Geltrú 

000574/2019-eSUB acta JGL (punt 14) 

JGL 30 juliol 2019 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació 
Cultural Desperta! 

000490/2019-eSUB acta JGL (punt 15) 

JGL 30 juliol 2019 conveni conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’entitat Casa Castilla y León 
Comarca del Garraf 

000578/2019-eSUB acta JGL (punt 17) 

JGL 30 juliol 2019 conveni conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Entitat LA UNIÓ VILANOVINA DE 
L’ACORD I EL CORO 

000579/2019-eSUB acta JGL (punt 18) 

JGL 30 juliol 2019 conveni conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Entitat PENYA FILATÉLICA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

000580/2019-eSUB acta JGL (punt 19) 

JGL 30 juliol 2019 conveni conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Entitat AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA LA TALAIA 

000582/2019-eSUB acta JGL (punt 20) 

JGL 30 juliol 2019 conveni conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Entitat S.E.P.C. LA GAVINA 

000592/2019-eSUB acta JGL (punt 21) 

JGL 3 setembre 2019 conveni Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Associació Garraf Coopera 

000083/2019-eSUB acta JGL (punt 16) 

JGL 17 setembre 2019 conveni Conveni de col·laboració amb l’entitat Club Patí 
Vilanova 

000502/2019-eSUB acta JGL (punt 3) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_55829792.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_55829792.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_55829792.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_55829792.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_50755413.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_50755413.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_50755413.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_50755413.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_50755413.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_50755413.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_29810551.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_79383030.pdf
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JGL 24 setembre 2019 conveni conveni de col·laboració amb l’Associació Pessebrista 
de Vilanova i la Geltrú 
 

000595/2019-eSUB acta JGL (punt 8) 

JGL 24 setembre 2019 conveni conveni de col·laboració amb l’Associació Estació 
Nàutica Vilanova i la Geltrú 
 

000594/2019-eSUB acta JGL (punt 9) 

JGL 8 octubre 2019 conveni conveni amb la Fundació Privada Foment Vilanoví pel 
projecte Ballem! Cicle de Balls de Saló 2019. 
 

000585/2019-eSUB acta JGL (punt 16) 

JGL 8 octubre 2019 encàrrec de 
gestió 

Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET) que porta causa i desenvolupa les polítiques 
actives d’ocupació, la realització del Programa de 
Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Plans de 
Transició al Treball (PTT), curs escolar 2019-2020 (Codi 
19/X/276328), objecte de la proposta de recurs 
econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
 

000030/2019-EDT acta JGL (punt 17) 

JGL 8 octubre 2019 encàrrec de 
gestió 

Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET) que porta causa i desenvolupa les polítiques 
actives d’ocupació, la realització del Programa de 
Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Plans 
d’Iniciació Professional (PIP), curs escolar 2019-2020 
(Codi 19/X/276328) , objecte de la proposta de recurs 
econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

000031/2019-EDT acta JGL (punt 18) 

JGL 8 octubre 2019 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Tot 
Comerç de Vilanova i la Geltrú 
 

000604/2019-eSUB acta JGL (punt 20) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_17843962.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_17843962.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_74070146.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_74070146.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_74070146.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_74070146.pdf
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JGL 29 octubre 2019 encàrrec de 
gestió 

Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET), que porta causa i desenvolupa les polítiques 
actives d’educació, la realització del SOSTENIMENT DEL 
SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PER AL CURS 
2017-2018 objecte de la proposta de recurs econòmic 
rebut de la Diputació de Barcelona 
 

000014/2019-EDT acta JGL (punt 19) 

JGL 5 novembre 2019 conveni conveni de col·laboració interadministrativa entre 
l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú en el marc de la campanya 
“Escena 25” 

000753/2019-eAJT acta JGL (punt 29) 

JGL 5 novembre 2019 conveni Col·laboració amb la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL 
GRAN PENEDÈS per a l’execució de l’informe de 
Conjuntura Econòmica del Garraf Penedès i Índex 
de Competitivitat Territorial de les comarques catalanes 

000498/2019-eSUB acta JGL (punt 30) 

JGL 26 novembre2019 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat A.E.EVASION 
RUNNING VILANOVA 
 

000602/2019-eSUB acta JGL (punt 24) 

JGL 26 novembre2019 conveni conveni de col·laboració amb l’entitat Agrupació 
Excursionista Talaia - Coordinadora Sardanista 

000423/2019-eSUB acta JGL (punt 25) 

JGL 3 desembre 2019 conveni conveni de col·laboració interadministrativa entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per al manteniment i funcionament del centre de 
documentació del Parc del Garraf 
 

001022/2019-eAJT acta JGL (punt 4) 

JGL 10 desembre2019 encàrrec de 
gestió 

Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET) la realització de les accions formatives 
obligatòries i la gestió al GIA d’aquestes, per tots els 
contractats en el marc del programa Treball i Formació 
2019.  

000830/2019-eAJT acta JGL (punt 7) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_13222848.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_75694110.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_75694110.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_27876975.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_27876975.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_23520445.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_30071212.pdf
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JGL 17 desembre2019 conveni Conveni marc de col·laboració entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la 
realització de programes de formació i inserció 
organitzats en la modalitat de Pla de Transició al Treball 
(PTT) 

000034/2019-EDT acta JGL (punt 23) 

JGL 17 desembre2019 conveni Conveni entre l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Fundació Privada Foment Vlanoví  

000606/2019-eSUB acta JGL (punt 29) 

JGL 17 desembre2019 conveni Conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú per a l’aplicació de mesures 
alternatives a persones menors denunciades per 
consum o tinença de drogues 

000971/2019-eAJT acta JGL (punt 31) 

JGL 17 desembre2019 conveni Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Entitat tutelar del Garraf 

000616/2019-eSUB acta JGL (punt 44) 

JGL 17 desembre2019 addenda 
contracte 
programa 

Addenda de prorroga per al 2020 del contracte 
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació 
i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en matèria de 
Serveis Socials i altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat. 

001121/2019-eSUB acta JGL (punt 46) 

 

actualitzat a gener de 2020 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_42474666.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_42474666.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_42474666.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_42474666.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_42474666.pdf

