
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I AICAT GARRAF PER L’ESTABLIMENT D’ACTUACIONS DE 
COOPERACIÓ PER LA VENDA DE BÉNS IMMOBLES  DE TITULARITAT 
MUNICIPAL 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 22 de juliol  de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I AICAT GARRAF PER L’ESTABLIMENT D’ACTUACIONS DE 
COOPERACIÓ PER LA VENDA DE BÉNS IMMOBLES  DE TITULARITAT 
MUNICIPAL 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament, essent el dia 22 de juliol  de 2014 
 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  representat per l’Alcaldessa Il·lma. 
Sra. Neus Lloveras Massana, assistida pel secretari Sr. Isidre Martí Sardà, 
degudament autoritzada, per  acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia                 
8 de juliol de 2014 per la signatura de la documentació que sigui necessària per a la 
formalització del  present conveni , i de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de 
reforma de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ambdues modificades 
parcialment per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, en endavant denominada Ajuntament. 
 
 AICAT GARRAF, ASSOCIACIÓ D’AGENTS IMMOBILIARIS,  representada per Sr. 
Enric Borràs Cassany, provist de DNI 38.073.369- C , President de l’ Associació  
d’agents immobiliaris del Garraf de conformitat amb l’ Acta fundacional de data 24 de 
desembre de 2012, amb domicili social a l’ Avinguda de Francesc Macià 11 i codi 
d’identificació fiscal  número G-66040908, en endavant denominada AICAT Garraf. 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- L’ Ajuntament, d’acord amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de reforma de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, ambdues modificades parcialment per la 
Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, en l’  àmbit de les seves competències, pot promoure  la venda de béns 
immobles  de titularitat municipal. 
 
 
II- AICAT Garraf associació sense ànim de lucre que li correspon les funcions d’ 
organització i de donar servei al màxim nombre d’ immobiliàries de la comarca del 
Garraf, amb la intenció de col·laborar per millorar tots els aspectes del sector, 
compartint producte, formació, tecnologia, experiència i procediments, per augmentar l’ 
efectivitat dels seus serveis, elaborant rigorosos informes  independents de valoració 
amb la creació d’ una bossa immobiliària compartida, de conformitat amb les funcions 
atribuïdes pels seus estatuts . 
 
 
III- Vistes les actuacions que deriven de la gestió dels béns i drets de l’Ajuntament, la 
conveniència d’establir criteris de manteniment i conservació i  atesa la necessitat de 
racionalitzar el patrimoni municipal, és d’interès de les parts cooperar en l’exercici de 
les seves respectives funcions i competències, per tal d’ elaborar un informe d’impacte 
econòmic sobre el patrimoni municipal susceptible de venda.  
 
IV- Les parts consideren oportú col·laborar en l’exercici de llurs funcions i 
competències per tal de coordinar les actuacions relatives a la valoració econòmica del 
bens i solars municipals que es diran amb l’objectiu de materialitzar la seva venda, 
objecte del present conveni. 



Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent- se plena capacitat per a 
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
 

 
PACTES 

 
PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1-  El present conveni té per objecte la col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i AICAT Garraf per a l’establiment d’actuacions de cooperació entre les parts 
per a la comercialització i venda final posterior de béns i solars municipals 
susceptibles, per la seva naturalesa ,d’aquestes operacions com actius disponibles. 
 
 
S’acompanya d’ ANNEX 1 relació d’actius objecte del  present conveni. 
 
 
SEGON.- AMBIT SUBJECTIU 
 
El present conveni es pot fer extensible, si s’escau, de conformitat amb la Llei 17/2009 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i Llei 25/2009 “Omnibus” 
que modifiquen la Llei 2/1974 , de 13 de febrer sobre Col·legis Professionals ( article 
14 de la Llei 2/1974), a tercers operadors no membres d’ AICat Garraf que estiguin 
inscrits en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya , per acte unilateral 
d’adhesió, prèvia comunicació a l’ Ajuntament, a través de la presentació de sol·licitud 
oportuna d’adhesió al conveni objecte el present document,la qual serà registrada a l’ 
OAC ( oficina d’atenció del ciutadà) de l’Ajuntament. 
 
S’ acompanya d’ ANNEX  2 Document únic de sol·licitud d’adhesió al conveni. 

 
 
TERCER.- OBLIGACIONS D’ INTERMEDIACIÓ 
 
Els intermediaris immobiliaris  als que li resulti d’ aplicació aquest conveni, bé per ser 
membres d’ AICat Garraf  o per adhesió posterior, hauran de realitzar o desplegar 
totes les activitats pròpies i necessàries per comercialitzar la venda d’actius relacionats 
al pacte PRIMER i d’acord amb el Plec de condicions aprovat per l’Ajuntament amb 
Junta de Govern de data 17 de juny de 2014. 
 

 

QUART.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva 
vigència fins el moment en que s’adjudiquin tots els bens relacionats a l’ ANNEX 1 o 
es declarin desertes les adjudicacions dels mateixos.  
 
 
CINQUÈ.- HONORARIS 
 
L’ Ajuntament liquidarà  per cada venta efectiva dels actius municipals als operadors 
que intervinguin  en aquestes , de les següents formes: 
 
 
5.1- L’ import dels honoraris a abonar per cada venda d’actius en concepte d’ 
honoraris professionals  a abonar per l’Ajuntament a aquests en el cas que un o varis 



operadors intervinguin en la seva materialització efectiva,  serà del 5 % més IVA sobre 
la base del preu d’adjudicació amb un màxim de 18.000 € més IVA. 
 
 
5.2- L’ abonament dels honoraris per cada una de les vendes efectives, entenent per 
tal la signatura del document públic de transmissió, s’ instrumentaran amb contractes 
menors de conformitat amb la Llei de contractes de la Administració Pública i es 
materialitzarà en el termini d’un mes des de la formalització de la venda en document 
públic notarial. 
 
5.3 -Per materialitzar els honoraris , els operadors que intervinguin  tindran l’ obligació 
de posar en coneixement de l’Ajuntament  aquesta circumstància mitjançant la 
presentació conjunta del licitador i operadors intervinents en les operacions , per tal de 
que sigui inclòs en el sobre A de la licitació. 
 
 
SISÈ.- MODIFICACIONS  DEL CONVENI 
 
 Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, 
formant part integrant del mateix. 

 

SETÈ - INCOMPLIMENT 
L’ incompliment de les obligacions assumides  al present conveni per qualsevol de les 
parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució, o demanda d’execució, sempre 
amb la possibilitat de demanar els rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats. 

 

VUITÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ 
 
8.1 -El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 

- Per la realització del seu objecte . 

 

- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 

 

- Per mutu acord de les parts signatàries. 

 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
 
NOVÈ.- RÈGIM DE SEGUIMENT 
 
Es crea una comissió de seguiment per resoldre els dubtes i regular tots els aspectes 
d’interpretació i execució del present conveni. 
 
 
 
 



DECÈ.- RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspondrà a l’ ens 
executor material de les actuacions.  
 
 
ONCÈ.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
11.1- AICAT Garraf i els seus membres associats  així com els operadors no membres 
de l’ associació adherits al conveni que intervinguin , hauran de complir els 
requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i, en 
particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades  de  caràcter  personal  (en  endavant, LOPD),  específicament,  en  
allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers, sempre i 
quan ostentin la condició de “responsables dels fitxers” de les dades personals a 
tractar en el decurs de les actuacions. 
 
11.2- El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions 
següents: 
 

• Les dades facilitades per l’ Ajuntament a AICAT Garraf ,els seus associats i 
altres operadors no membres de l’associació adherits al conveni, així com les 
recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a la realització de les 
actuacions previstes en l’objecte del  conveni. 

• Un cop finalitzat el període del conveni , AICAT Garraf procedirà a la devolució 
i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en 
execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre 
l’empresa o empreses subcontractades. 

• No es realitzarà cap transferència internacional de dades, a països que no 
proporcionin un nivell de protecció equiparable a la LOPD, sense disposar 
prèviament de la corresponent autorització del director de l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades. 

 

DOTZÈ.- PRINCIPIS D’ACORD DE COL·LABORACIÓ 
 
12.1- AICAT Garraf, mitjançant els seus associats designats i els operadors que s’ 
adhereixin  al Conveni, col·laboraran en tot moment i d’acord amb els principis de bona 
fe i d’eficàcia perquè les actuacions de cooperació acordades puguin ser realitzades 
amb èxit. 
 
12.2- Així mateix, AICAT Garraf posarà a disposició de l’ Ajuntament els estudis, 
gràfics, informes i qualsevol altre tipus d’informació i material que sigui necessari amb 
el destí del servei assenyalat i que quedarà a la seva disposició per dur a terme les 
gestions que consideri oportunes.  
 
 
TRETZÈ.- MARC NORMATIU 
 
13.1- En aquest sentit, l’Ajuntament i AICAT Garraf , ambdues parts  tenen 
competència en  la matèria la qual exerceixen de conformitat amb la legislació estatal,  
autonòmica i local . 
 



Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, de reforma de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
ambdues modificades parcialment per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
 
Llei 30/2007 , de 30 d’ octubre de contractes del Sector Públic i les seves disposicions 
matèria de contractes menors ( Article 23 i 122.3 LCSP). 
 
RDL 30/2011 , de 14 de novembre per el que s’aprova el text refós de la llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Decret 3248/1969 , de 4 de desembre per el que s’aprova el reglament dels Col·legis 
Oficials d’Agents de la propietat immobiliària. 
 
RDL 4/2000, de 23 de juny de  Mides urgents  de liberalització del sector immobiliari i 
transports. 
 
Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l’ habitatge ( DOGC  núm. 5044 
09/01/2008). 
 
Llei 17/2009 sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i Llei 
25/2009 “Òmnibus” que modifiquen la Llei 2/1974 , de 13 de febrer sobre Col·legis 
Professionals ( article 14 de la Llei 2/1974). 
 
Decret 12/2010 de 2 de febrer pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat 
d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents immobiliaris de Catalunya ( DOGC 
núm. 5563 publicat 09/02/2010 ).  
 
 
CATORZÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar -se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen. 

 

 

 

Per AICAT Garraf   Per l ‘ Ajuntament  de Vilanova i la Geltrú 

El President    L’Alcaldessa,  

Enric Borràs Cassany                        Neus Lloveras i  Massana 

 

 

 

      

 

El secretari, 

Isidre Martí Sardà 


