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RELACIÓ DE CONVENIS APROVATS PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. ANY 2021 

 

ÒRGAN APROVACIÓ DATA TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ NUM. EXPEDIENT ENLLAÇ 

 
 

JGL 

 
 

5 gener 2021 

 
 

Encàrrec de 
gestió 

Encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de 
Vilanova i la Geltrú per a la gestió de l’actuació 
programes de formació i inserció en la modalitat Plans 
de Transició al Treball (PFI-PTT) de la Diputació de 
Barcelona. 

 
 

000022/2020-EDT 
 

 
 

acta JGL (punt 16) 

 
 

JGL 

 
 

5 gener 2021 

 
 

Encàrrec de 
gestió 

Encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de 
Vilanova i la Geltrú per a la gestió de l’actuació 
programes de formació i inserció en la modalitat Plans 
d’Iniciació Professional (PFI-PIP) de la Diputació de 
Barcelona. 

 
 

000026/2020-EDT 

 
 

acta JGL (punt 17)  

 
 
 

PLE 

 
 
 

18 gener 2021 

 
 

Addenda 
contracte 
programa 

Addenda complementària al Contracte programa entre 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en matèria de 
serveis socials, altres programes i serveis relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat per a la 
implementació de mesures extraordinàries en relació 
amb l’impacte social de la pandèmia de COVID-19 a les 
persones sense llar, les persones demandants de 
protecció internacional i els joves en situació de carrer. 

 
 
 

000776/2020-eAJT 

 
 
 

acta PLE (punt 5) 

PLE 18 gener 2021 Addenda 
contracte 
programa 

Addenda al Contracte programa entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en matèria de serveis socials, per a 
la implementació de mesures extraordinàries en relació 
amb l'impacte social de la pandèmia de la COVID-19 
durant l'exercici 2020. 

 
 

000754/2020-eAJT 

 
 

acta PLE (punt 6) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_38634088.pdf
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ÒRGAN APROVACIÓ DATA TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ NUM. EXPEDIENT ENLLAÇ 

 
 

PLE 

 
 

18 gener 2021 

 
Addenda 
contracte 
programa 

Aprovar l'addenda per al manteniment de la vigència 

per al 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 

Departament de Treball, Afers socials i Famílies i 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en matèria de 

serveis socials, altres programes relatius al benestar 

social i polítiques d’igualtat. 

 
 
 
 

000809/2020-eAJT 

 
 
 
 

acta PLE (punt 7)  

 
JGL 

 
2 febrer 2021 

 
encàrrec de 

gestió 

Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET) la realització del servei anomenat 
Serveis laborals per a persones amb discapacitat o 
trastorns de la salut mental. 

 
000056/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 29) 

 
JGL 

  
2 març 2021 

 
   Conveni 

 

Adhesió a l’acord marc per col·laborar en el 
desplegament del programa REALLOTGEM.CAT de 
l’agència de l’habitatge de Catalunya. 

 
000131/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 32) 

 

 
 

JGL 
 

 
 

2 març 2021 

 
 

Conveni 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú i l’administració de la Generalitat de 

Catalunya per al desenvolupament de projecte Phylé, 

mitjançant el Departament d’Educació, d’atenció 

socioeducativa de l’alumnat d’educació secundària 

obligatòria. 

 
 

 000140/2021-eAJT 

 
 

acta JGL (punt 33) 
 
 

 
 
                JGL 

 
 
      2 març 2021 

 
Pròrroga de 

conveni 

Pròrroga del conveni de col·laboració 

interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf 

i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al programa 

referent d’ocupació juvenil. 

 
  
000108/2021-eAJT 

 
 

acta JGL (punt 34) 
 

JGL 9 març 2021 encàrrec de 
gestió 

Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET) la realització de les accions formatives en el 
marc del programa de treball i formació línia joves 
tutelats i ex tutelats .  

 
 000793/2020-eAJT 

 
acta JGL (punt 17) 
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ÒRGAN APROVACIÓ DATA TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ NUM. EXPEDIENT ENLLAÇ 

 
JGL 

 
30 març 2021 

 
Conveni 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i el Consorci per a la gestió  de la 
televisió local del Garraf, per a la prestació del servei de 
comptabilitat “AYTOS” i formació. 

 
000034/2021-eSEC 

 

 
acta JGL (punt 2) 

 
 

JGL 

 
30 març 2021 

 
encàrrec de 

gestió 

Encarregar a Assistència Integral Social i Sanitària 
(AISSA), la gestió dels serveis d’atenció domiciliària, 
àpats a domicili, dutxes socials, menjador social i serveis 
d’emergència social. 

 
000029/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 22) 

 
 

JGL 
 

 
 

16 març 2021 

 
addenda 
conveni 

Addenda del conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la realització 
de programes de formació i inserció en la modalitat Pla 
de Transició al Treball (PFI-PTT) entre el 2020-2023. 

 
 

000172/2021-eAJT 

 
 

acta JGL (punt 10) 
 

 
 

JGL 

 
 

8 abril 2021 

 
addenda de 

pròrroga 
conveni 

Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per la realització de serveis d’informació al parc 
del Garraf. 
 

 
000137/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 19) 

 
 

JGL 

 
 

8 abril 2021 

 
 

encàrrec de 
gestió  

Encàrrec de gestió per la realització d’activitats de 
caràcter material i tècnic entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’ens EPEL  NEÀPOLIS per a la gestió 
i execució d’actuacions en el marc del programa 
“Treball, talent i tecnologia”. 
 

 
 

000270/2021-eAJT 

 
 

acta JGL (punt 20) 

 
JGL 

 
27 abril 2021 

 
encàrrec de 

gestió 

Encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de 
Vilanova i la Geltrú per a la gestió del fons de prestació 
“Integració sociolaboral de persones amb malalties 
mentals”. 

 
000309/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 26) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_68172444.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_68172444.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_39467966.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_39467966.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_43911467.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_43911467.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_53921081.pdf
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ÒRGAN APROVACIÓ DATA TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ NUM. EXPEDIENT ENLLAÇ 

 
JGL 

 
27 abril 2021 

 
encàrrec de 

gestió 

Encàrrec de gestió per la realització d’activitats de 
caràcter material i tècnic entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’ens EPEL NEÀPOLIS en el marc del 
projecte “TECH REVOLUTION”. 
 

 
000376/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 35) 

 
JGL 

 
27 abril 2021 

 
encàrrec de 

gestió 

Encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de 
Vilanova i la Geltrú per a la gestió del fons de prestació 
“Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma 
Telemàtica XALOC”. 
 

 
000310/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 27) 

 

JGL 11 maig 2021 encàrrec de 
gestió 

Encàrrec de mitjans propis a la Mancomunitat Tegar del 
Garraf en relació als treballs d’enjardinament de la 
bassa de la plaça de Charlie Rivel de Vilanova i la Geltrú. 
 

 
000368/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 16)   

 
JGL 

 
18 maig 2021 

addenda 
pròrroga 
conveni 

Addenda de pròrroga per a l’any 2021 del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú relatiu a 
l’Oficina Local d’Habitatge en aquest municipi. 
 

 
001093/2018-eAJT 

 
acta JGL (punt 12) 

 
 

JGL 

    
 
     18 maig 2021 

 
addenda 
pròrroga 
conveni 

Addenda de pròrroga per a l’any 2021 del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú relatiu 
al Programa de Mediació per al Lloguer Social d’aquest 
municipi. 
 

 
 

001095/2018-eAJT 
 

 
 
acta JGL (punt 13) 

 
JGL 

 
     25 maig 2021 

encàrrec de 
gestió 

Encàrrec de gestió per la realització de les accions 
formatives en el marc del programa Treball i Formació 
COVID19 (TSF/1419/2020) 
. 

 
000405/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 18) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_53921081.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_53921081.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_59770778.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_38413576.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_38413576.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_85066075.pdf
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ÒRGAN APROVACIÓ DATA TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ NUM. EXPEDIENT ENLLAÇ 

 
JGL 

   
25 maig 2021 

 
encàrrec de 

gestió 

Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET) la realització de les accions formatives 
obligatòries dins del marc del programa Treball i 
Formació 2020 . 

 
000406/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 19) 

JGL 1 juny 2021 addenda 
conveni 

Addenda al conveni de col·laboració per a la realització 
dels PFI-PTT (2020-2023). 

000453/2021-eAJT acta JGL (punt 27) 

PLE 7 juny 2021 conveni Aprovar el conveni de col·laboració en matèria de 
gestió cadastral amb la Secretaria d'Estat d'Hisenda 
(Direcció General del Cadastre). 

000382/2021-eAJT acta PLE (punt 5) 

JGL 8 juny 2021 conveni conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i 
l'empresa AM EVENTS, SL per a la celebració d'una 
marxa cicloturística 

000500/2021-eAJT acta JGL (punt 21) 

 
 

JGL 

 
 

22 juny 2021 

 
 

conveni 

conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i PRYSMIAN CABLES 
SPAIN,S.A.U. per a la cessió temporal d’ús a títol gratuït 
del local ubicat al carrer recreo número 6 baixos de 
Vilanova i la Geltrú per a l’establiment d’un servei de 
banc de queviures. 

 
 
000303/2021-eAJT 

 
 
acta JGL (punt 22) 

JGL 22 juny 2021 encàrrec de 
gestió 

encàrrec a mitjà propi a l'IMET per a la gestió del fons 
de prestació per a l'actuació "trànsit" de la Diputació de 
Barcelona. 

000484/2021-eAJT acta JGL (punt 23) 

JGL 22 juny 2021 encàrrec de 
gestió 

encàrrec a mitjà propi a l'IMET per a la gestió del fons 
de prestació per a l'actuació "apropem-nos" de la 
Diputació de Barcelona. 

000485/2021-eAJT acta JGL (punt 24) 

JGL 22 juny 2021 encàrrec de 
gestió 

encàrrec a mitjà propi a l'IMET per a la gestió del fons 
de prestació per a l'actuació "reciclatge professional 
mitjançant les TIC" de la Diputació de Barcelona. 

000486/2021-eAJT acta JGL (punt 25) 

JGL 22 juny 2021 encàrrec de 
gestió 

encàrrec a mitjà propi a l'IMET per a la gestió del fons 
de prestació per a l'actuació "pla de prevenció de l'AEP" 
de la Diputació de Barcelona. 

000487/2021-eAJT acta JGL (punt 26) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_85066075.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_54336517.pdf
https://videoactes.vilanova.cat/session/downloadItem/ff8080817989e54a017a8c158ae30091
https://www.vilanova.cat/doc/doc_34802459.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_86836052.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_86836052.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_86836052.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_86836052.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_86836052.pdf
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ÒRGAN APROVACIÓ DATA TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ NUM. EXPEDIENT ENLLAÇ 

JGL 22 juny 2021 encàrrec de 
gestió 

encàrrec a mitjà propi a l'IMET per a la gestió del fons 
de prestació per a l'actuació "alumnat amb NEE" de la 
Diputació de Barcelona. 

000488/2021-eAJT acta JGL (punt 27) 

JGL 22 juny 2021 encàrrec de 
gestió 

encàrrec a mitjà propi a l'IMET per a la gestió del fons 
de prestació per a l'actuació "PROJECTE FAR" de la 
Diputació de Barcelona. 
 

000489/2021-eAJT acta JGL (punt 28) 

 
 

PLE 

 
 

5 juliol 2021 

 
 

conveni 

Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P. (Museu del 
Ferrocarril de Catalunya), per a l'establiment d'una 
oficina de turisme al museu i regular la concessió i 
execució d'una subvenció nominativament prevista en 
el pressupost municipal 

 
 
000565/2021-eAJT 

 
 
acta PLE (punt 9) 

JGL 13 juliol 2021 conveni conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i la mercantil BODEGAS JAUME 
SERRA SL per al patrocini del castell de foc de la festa 
major 2021 

000561/2021-eAJT acta JGL (punt 19) 

JGL 13 juliol 2021 conveni conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i el conservador de patrimoni cultural Jesús 
Rex Feliu, per establir els criteris de custòdia, 
conservació i retorn del drac antic de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
000562/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 20) 

 
JGL 

 
13 juliol 2021 

 
conveni 

convalidació del conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació de 
Barcelona per a la participació de l’alumnat del municipi 
en el programa ANEM AL TEATRE durant els cursos 
2020-21, 2021-22, 2022-23 i 2023-24 

 
000555/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 21) 

JGL 13 juliol 2021 encàrrec de 
gestió 

encarregar a mitjà propi a l’IMET per a la gestió i el 
finançament del projecte ANEM AL TEATRE per als 
cursos 2020-21, 2021-22, 2022-23 i 2023-24 

000556/2021-eAJT acta JGL (punt 22) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_86836052.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_86836052.pdf
https://videoactes.vilanova.cat/session/downloadItem/ff8080817989e54a017b77cfbb8902a7
https://www.vilanova.cat/doc/doc_89648166.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_89648166.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_89648166.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_89648166.pdf


 

pàgina 7 de 11 

 

ÒRGAN APROVACIÓ DATA TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ NUM. EXPEDIENT ENLLAÇ 

JGL 27 juliol 2021 addenda al 
conveni 

aprovació de la segona addenda al conveni de 
col·laboració per a la realització dels PFI-PTT 2020-2023 
 

000453/2021-eAJT acta JGL (punt 21) 

 
 

JGL 

 
 

27 juliol 2021 

 
 

conveni 

conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú y la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestruccturación Bancaria, S.A. 
(SAREB), per a la cessió d'habitatges destinats al lloguer 
assequible 
 

 
 
000518/2021-eAJT 

 
 
acta JGL (punt 22) 

JGL 7 setembre 2021 conveni conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i la Fundació Formació i Treball per a la 
participació en el programa d’entrega social per a 
entitats 
 

000619/2021-eAJT acta JGL (punt 38) 

JGL 14 setembre 2021 conveni conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i NESTLÉ ESPAÑA S.A. per a la 
recollida i reciclatge de càpsules de plàstic i alumini de 
cafè procedents del Punt Net 
 

000592/2021-eAJT acta JGL (punt 14) 

 
JGL 

 
14 setembre 2021 

 
conveni 

PRORROGAR per al curs 2021-2022 el conveni de 
col·laboració entre el centre educatiu Institut Baix a 
Mar de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per a l’ús social de les instal·lacions 
del centre educatiu 
 

 
000628/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 19) 

 
JGL 

 
21 setembre 2021 

 
conveni 

conveni de col·laboració interadministrativa entre Ports 
de la Generalitat de Catalunya, la Mancomunitat 
Penedès Garraf i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
per a la gestió de colònies de gats al port de Vilanova i 
la Geltrú. 

 
000687/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 23) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_20908492.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_20908492.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_33823259.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_10875541.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_10875541.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_18145933.pdf
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JGL 

 
5 octubre 2021 

 
encàrrec de 

gestió 

 
encàrrec a mitja propi a l'IMET per a la gestió del 
projecte pati obert 
 

 
000728/2021-eAJT 

 
acta JGL (punt 33) 

 
 

JGL 

 
 

19 octubre 2021 

 
 

conveni 

 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya per a la itinerància de l’exposició “Tot 
escoltant Gerhard. Robert Gerhard (1896-1970): Un 
quixot amb noblesa d’esperit” 
 

 
 
000768/2021-eAJT 

 
 
acta JGL (punt 11) 

JGL 26 octubre 2021 conveni conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i el consorci urbanístic VNG EIXAMPLE NORD 
 

000099/2021-eSEC acta JGL (punt 2) 

JGL 2 novembre 2021 conveni conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Universitat Politècnica de Catalunya 
 

000819/2021-eAJT acta JGL (punt 20) 

 
 

JGL 

 
 

2 novembre 2021 

 
 

encàrrec de 
gestió 

 
Encarregar a l’Organisme Autònom Assistència Integral 
Social i Sanitària (AISSA) com a mitjà propi de 
l’Ajuntament personificat, la realització de projectes 
d’innovació social en les cures, en el marc del catàleg de 
serveis de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2021-2023 
 

 
 
000843/2021-eAJT 

 
 
acta JGL (punt 22) 

PLE 8 novembre 2021 encàrrec de 
gestió 

APROVAR l’encàrrec, mitjançant mitjà propi personificat 
en la societat Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú, per a la prestació del servei públic municipal de 
neteja viària per un import de 3.374.837,54 € anuals 
 

000847/2021-eAJT acta PLE (punt 25) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_43792643.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_51720695.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_59701637.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_73503662.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_73503662.pdf
https://videoactes.vilanova.cat/session/sessionDetail/ff8080817989e54a017cfefa02c7043a
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JGL 

 
 
 

9 novembre 2021 

 
 
 

conveni 

conveni de col·laboració amb la concessionària del 
servei de platja lot 0 de la platja d’Adarró de Vilanova i 
la Geltrú, per tal de cedir les instal·lacions: mòdul de 
lavabos, mòdul de vestidors, pistes de vòlei platja, 
pistes de futbol platja i il·luminació de les pistes de vòlei 
i de futbol, a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú; 
perquè aquest pugui fer-ne ús i donar servei per a la 
pràctica de l’esport durant la temporada d’hivern, que 
és la compresa entre el dia 1 d’octubre de 2021 i el 
30 d’abril de l’any 2022 
 

 
 
 
000782/2021-eAJT 

 
 
 
acta JGL (punt 10) 

JGL 16 novembre 2021 encàrrec de 
gestió 

Encàrrec de gestió per la realització d’activitats de 
caràcter material i tècnic entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’ens E.P.E.L Neàpolis. 
 

000826/2021-eAJT acta JGL (punt 18) 

JGL 23 novembre 2021 conveni conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i el departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya per a la itinerància de 
l’exposició “MÚSIC DE TOT COR. JOAN TOMÀS I PARÉS. 
1896 - 1967" 
 

000876/2021-eAJT acta JGL (punt 31) 

JGL 23 novembre 2021 conveni conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i la Diputació de Barcelona per a la gestió 
integrada a la xarxa de biblioteques municipals (XBM) 
de les biblioteques d’aquest municipi 
 

000894/2021-eAJT acta JGL (punt 40) 

JGL 23 novembre 2021 encàrrec de 
gestió 

encàrrec de gestió amb mitjans propis entre 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Informació i 
Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM 
 

000783/2021-eAJT acta JGL (punt 41) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_11123421.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_21048473.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_19998391.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_19998391.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_19998391.pdf
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JGL 

 
 

14 desembre 2021 

 
 

conveni 

RECTIFICAR L’ERROR MATERIAL detectat en el text 
aprovat del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona per a 
la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals 
(XBM), de les biblioteques d’aquest municipi. 
 

 
 
000894/2021-eAJT 

 
 
acta JGL (punt 40) 

JGL 21 desembre 2021 conveni APROVAR el conveni marc col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut de 
Cultura de Barcelona, mitjançant el Museu del Disseny 
de Barcelona 
 

000936/2021-eAJT acta JGL (punt 18) 

JGL 21 desembre 2021 encàrrec de 
gestió 

MODIFICAR l’encàrrec al mitjà propi personificat 
Organisme Autònom Assistència Integral Social i 
Sanitària (AISSA), com a òrgan de gestió directa i com a 
ens instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú per import de 1.008.076,55 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 35.2312.2500300 Serveis 
dependència i gent gran 
 

000029/2021-eAJT acta JGL (punt 19) 

JGL 21 desembre 2021 conveni  DONAR COMPTE del Decret d’Alcaldia núm. 7417 pel 
qual s’aprova el conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Michael Harry, 
com a director de l'ETC, English Theatre Company 
 

000910/2021-eAJT acta JGL (punt 27) 

JGL 21 desembre 2021 encàrrec de 
gestió 

ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
de Vilanova i la Geltrú (IMET) la gestió dels Programes 
de Formació i Inserció en la modalitat Plans de Transició 
al Treball (PFI-PTT 2021-2022), per un valor de 
subvenció de 25.694,38€ 
 

000963/2021-eAJT acta JGL (punt 32) 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_12439826.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_29397915.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_29397915.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_29397915.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_29397915.pdf
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JGL 21 desembre 2021 encàrrec de 
gestió 

ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
de Vilanova i la Geltrú la gestió dels Programes de 
Formació i Inserció en la modalitat Plans d’Iniciació 
Professional (PFI-PIP 2021-2022), per un valor de 
subvenció de 25.694,38€ 

000964/2021-eAJT acta JGL (punt 33) 

 

actualitzat a gener de 2022 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_29397915.pdf

