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DECRET 

Identificació de l'expedient 

Núm.exp.: 329/2020/eAJT 

  

APROVAR EL CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ I UN ESTABLIMENT HOTELER DE LA CIUTAT PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE PART 

DE LES SEVES INSTAL·LACIONS PER A DONAR COBERTURA A NECESSITATS 

MUNICIPALS URGENTS.   

  

Identificació de l’expedient Núm. Exp. 329/2020/eAJT 

Relació de fets 

1. L’Hotel és un establiment turístic que en aquests moments no està obert al públic com a 

conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma produïda per Reial Decret 463/2020 de 14 

de març. En concret és l’article 10.4 el que estableix la suspensió de les activitats de hostaleria 

i restauració. 

2. Els propietaris de l’Hotel, sensibilitzats amb un assumpte que preocupa a tota la població com 

és la violència masclista, es van posar en contacte amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 

per oferir les seves instal·lacions i col·laborar, si fos necessari, per prestar el servei d’atorgar 

un sostre a aquelles dones que, enviades per l’Ajuntament, necessitin fer el confinament 

establert, allunyades del seu maltractador.  

3. El Servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tot i disposar de 

instal·lacions per fer l’acollida de les dones que pateixen violència de gènere, ha considerat 

oportú veure les instal·lacions que ofereix l’hotel i, agraint l’oferiment voluntari, considera 

oportú signar un conveni de col·laboració per a facilitar l’acolliment, en cas d’urgència a dones 

víctimes de violència masclista durant el període de distanciament social establert.  

4. El Cap del Servei de Convivència i Equitat ha emès informe sobre la necessitat de signar la 

signatura del Conveni amb l’Hotel.  

5. També consta a l’expedient un informe jurídic sobre la idoneïtat del Conveni. 
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Fonaments de dret 

L’article 21. m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 

53.1 m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Cataluña, ambdós atribueixen a l´Alcaldessa, la competència per 

adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o 

de greu perill  d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al 

Ple.  

I. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic contempla en els 

articles 47 a 53 la regulació dels convenis administratius 

II. A la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, la previsió dels convenis es troba en els articles 108 a 112. 

III. En conformitat amb el que estableixen l’article 8 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE de 10 de desembre de 2013) 

i l’art. 14 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern (DOGC de 31 de desembre de 2014). 

IV. D’acord amb el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma 

modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març.  

V. Vist el Decret-llei 12/2020, de 31 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i 

assistència a les víctimes de violència de gènere.  

  

Per tot això, RESOLC:   

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i un 

establiment hoteler ubicat a la ciutat, per a la cessió d’ús de part de les seves instal·lacions per 

a la utilització en cas d’urgència per part dels serveis municipals, amb el següent contingut:  

CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I UN 

ESTABLIMENT HOTELER DE LA CIUTAT, PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE PART DE LES 

SEVES INSTAL·LACIONS PER A DONAR COBERTURA A NECESSITATS MUNICIPALS 

URGENTS. 

D’una part, la Il·lustríssima senyora OLGA ARNAU I SANABRA, alcaldessa de  l’AJUNTAMENT 

DE VILANOVA I LA GELTRÚ, assistits pel senyor ISIDRE MARTÍ SARDÀ, secretari d’aquesta 

corporació, facultats per Decret d’alcaldia dictat en ús de la competència continguda a l’article 
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53.1 m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Cataluña i l’art. 21. m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les Bases del Règim Local 

  

De l’altra part,  XXXXX amb NIF número XXXXXXX,  en qualitat d’administrador/a de l’empresa 

XXXXXXX amb el CIF XXXXXX, que s’encarrega de gestionar l´Hotel XXXX de Vilanova i la 

Geltrú. 

  

  

MANIFESTEN 

  

  

1er. L’Hotel XXXX és un establiment turístic que en aquests moments no està obert al públic en 

compliment de la normativa dictada com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma 

produïda per Reial Decret 463/2020 de 14 de març.   

  

2on. Aquest hotel no es troba en el llistat d’espais hotelers mencionats a la RESOLUCIÓ 

SLT/777/2020, de 25 de març, per la qual s'habiliten determinats espais hotelers per a l'ús del 

Sistema de Salut de Catalunya, en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la 

infecció pel SARS-CoV-2. Tan mateix, l’empresa que gestiona l’Hotel està sensibilitzada amb un 

assumpte que preocupa a tota la població com és la violència masclista, per aquesta raó es va 

posar en contacte amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, oferint les seves instal·lacions 

gratuïtament i col·laborar, si fos necessari, en atorgar un sostre a aquelles dones que, enviades 

per l’Ajuntament, hagin de fer el confinament imposat allunyades del seu maltractador.   

  

3er. El Servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tot i disposar de 

instal·lacions per fer l’acollida de les dones que pateixen violència de gènere, ha considerat 

oportú veure les instal·lacions que ofereix l’hotel i, agraint l’oferiment voluntari, signar un conveni 

de col·laboració.   

  

4rt.- Amb l’objectiu de deixar constància de la col·laboració a títol gratuït oferta per l’Hotel XXX 

(a partir d’ara Hotel) i la voluntat de col·laborar estretament del Servei de Convivència i Equitat, 

ambdues parts subscriuen aquest conveni, en base les següents :  
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CLÀUSULES 

  

  

PRIMERA.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és facilitar l’accés a un allotjament d’urgència a les dones que pateixin 

una situació violència masclista.   

  

SEGONA- Compromisos de les parts  

  

1- Per part de l’Hotel: 

  

1er. L’Hotel cedeix íntegrament una planta del seu edifici per tal de donar allotjament a les dones 

que, a través del Servei de Convivència i Equitat siguin enviades per haver patit algun tipus de 

violència. Aquesta planta consta de diverses habitacions amb bany propi, així com un 

apartament amb cuina que seria d´ús compartit per totes les habitacions i on les dones allotjades 

es prepararien el seu menjar. La cessió de l’espai inclou un servei de neteja de les estàncies 

que serà a càrrec de l’empresa que gestiona l’establiment turístic. 

  

2on. Tant la cessió d’espai, com la neteja de les habitacions es fa a títol gratuït amb la voluntat 

de solidaritat i per tal de contribuir a millorar la situació de les persones que pateixen violència 

masclista i que davant la pandèmia global generada per la Covid19 pot haver empitjorat la seva 

situació o bé no poden rebre allotjament a les instal·lacions municipals, per tal de complir amb 

les obligatòries mesures de distanciament social.  

  

2- Per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:  

  

1er . L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú valorarà els ciutadans/es susceptibles a utilitzar el 

servei d’allotjament que ofereix l’establiment hoteler. I es farà responsable de la mateixa manera 

que si estiguessin a un espai de titularitat municipal.  

  

2on. L’Àrea de Polítiques de Ciutadania (Servei de Convivència i Equitat i d’Acció Social) 

treballarà de forma coordinada amb l’hotel, per tal d’atendre i resoldre les necessitats de les 

dones que han patit violència masclista  

  

3er. La compra de l’alimentació de les dones que estiguin allotjades a l’hotel anirà a càrrec de 

l’Ajuntament i la preparació es realitzarà a la cuina que hi ha a la planta que es cedeix. El Servei 

de Convivència i Equitat disposa d’una treballadora que prestarà  atenció a les dones que habitin 

a l’hotel, les visitarà amb regularitat (diàriament) per tal de comprovar el seu estat de salut, així 

com les necessitats d’alimentació que tinguin. Serà aqueta persona qui farà la compra i els hi 

portarà a les estàncies de l’establiment turístic.  
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4rt. Comunicar a Policia local de Vilanova i la Geltrú i a quantes instàncies siguin necessàries, 

que l’establiment turístic roman obert únicament per a la prestació subsidiària d’un servei 

municipal. En aquest sentit, el Servei de Convivència i Equitat mantindrà periòdicament contacte 

amb la mercantil gestora de l’hotel, a la qual comunicarà qualsevol incidència que es pugui 

produir.   

5è. Reparar els desperfectes de l’hotel si, com a conseqüència de la prestació del servei 

municipal es produïssin danys a la instal·lació turística, excepte en el cas que es tractin de danys 

derivats del desgast o de l’ús habitual de les habitacions.  

TERCERA.- Mesures en cas d’incompliment dels compromisos. 

En cas que alguna de les parts incompleixi alguns dels compromisos contemplats a la clàusula 

segona, si l’altra part ho posa de manifest, el conveni deixarà de tenir vigència, atès que 

l’incompliment és una causa d’extinció anticipada del conveni.  

L’incompliment dels compromisos no donarà lloc en cap cas a cobrar indemnització per 

incompliment.  

 

QUARTA.- Condicions econòmiques    

Aquest conveni conté una cessió d’espai a títol gratuït i, per tant, no té cap aportació 

econòmica i fins i tot s’evitarà donar publicitat al nom de l’establiment hoteler durant la vigència 

de l’allotjament, per raons de seguretat de les persones que es volen protegir i que obliguen a 

no desvetllar el lloc on estan habitant.   

   

CINQUENA.- Vigència   

La vigència d’aquest conveni s’inicia en la data de la seva signatura i la seva durada  estarà 

vinculada a les mesures excepcionals de distanciament social establertes en el Reial Decret 

463/2020 de 14 de març i les resolucions derivades del mateix i serà resolt en el moment en que 

l’Hotel XXXXX pugui tornar a oferir la seva activitat habitual, deixant un marge de fins a 15 dies 

addicionals per poder reubicar a les dones allotjades en cas que fos necessari. 

  

SISENA.- Seguiment i control de les actuacions 

El seguiment del compliment d’aquest conveni, així com el control de les actuacions que se’n 

derivin de la signatura del mateix, correspon al Servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú.  

SETENA.- Responsabilitat vers a tercers 

La responsabilitat que es pugui generar front tercers a conseqüència de l’allotjament a l´Hotel de 

les dones víctimes de la violència masclista ha de tenir el mateix tractament i cobertura que si 

les dones estiguessin en un immoble municipal. 
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VUITENA.- Causes d´extinció del conveni. 

Les causes d’extinció d’aquest conveni són les establertes legalment:   

a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.   

b) Per avinença de les parts signatàries.  

c) Per incompliment essencial de les clàusules establertes en aquest conveni.  

d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis i contractes 

administratius.   

  

NOVENA.- Protecció de dades de caràcter personal 

Aquest conveni no comporta la recollida de dades de caràcter personal, atès que l'hotel no farà 
constar cap nom en el llibre de registre, ni se li facilitaran les dades personals de les dones que 
tingui allotjades.  

DESENA.- Jurisdicció competent 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i per a resoldre els conflictes i incidències que puguin 

suscitar-ne, seran competents els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  

  

I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni digitalment. 

  

  

L’Alcaldessa      L’administrador/a de l´Hotel  XXX 

Olga Arnau i Sanabra      

  

  

El secretari   

Isidre Martí Sardà  

SEGON. Donar compte al Ple d’aquest Decret en la següent sessió ordinària que es celebri. 

TERCER. Notificar el present decret a l’Hotel XXX, al Servei de Convivència i equitat, així com 

al Cap del Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana per a que ambdós serveis tinguin 

coneixement de la col·laboració que presta a l’Ajuntament el mencionat allotjament turístic de la 

Ciutat. 

QUART. Publicar l’acord al BOPB i practicar la inscripció en el Registre de Convenis de 

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat.   

CINQUÈ. Peu de recurs: 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 

interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 

termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 

des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 

de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o 

en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 

davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 

comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 

aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent 

al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declara l’estat 

d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició 

Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via 

administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 

arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del 

que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des 

del dia hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 

que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 

impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici 

de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació.  

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 

463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de 

la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi. 

.   

  


