
~

AJUNTAMENT, 'l.n." VILAFRAN~A
• DEL PENEDES

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 06/2015
Caràcter: extraordinari
Data: 30 de juny de 2015
Horari: de 20: 04 a 21: 25 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT:Pere Reguli i Riba

REGIDORSI REGIDORES(per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montse Arroyo i Ferrando (grup Socialista)
- Anna Doblas i Ruiz (CiU)
- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)

Raimon Gusi i Amigó (CiU)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)
- Marcei Martínez i Mané (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (grup Sociaiista)
- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
- Meritxell Montserrat i Mestres (CiU)
- Toni Peñafiei i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Dolors Rius i Marrugat (CiU)
- Francisco Romero i Gamarra (grup Socialista)
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació.

És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, també
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio.

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària extraordinària de
13/06/2015, de constitució del nou Ajuntament elegit per la ciutadania en les
eleccions del passat dia 24 de maig de 2015.
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Mònica Hill (ERC) demana que consti en l'acta la contesta concreta i literal de cada
regidor i regidora, que va prendre possessió, a la pregunta formulada sobre
compliment de deures del càrrec, lleialtat al Rei i respecte o acatament a la
Constitució i a l'Estatut d'Autonomia. Els membres d'ERC van emprar la fórmula
proposada per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), i volen que
consti així. S'adhereix a la proposta de constància de les expressions emprades
Ramon Arnabat (VeC), i aquestes propostes són acceptades sense objeccions pel
Ple.

L'acta, amb la modificació esmentada d'incloure la fórmula emprada per a prendre
possessió, és aprovada per assentiment.

I. DECRETS SOBRE CARTIPÀS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

En aquest punt el Ple es dóna per assabentat de quatre decrets de l'alcaldia. El
primer decret de 16 de juny de 2015 determina la denominació i el contingut de les
Àrees de l'Ajuntament, designa els tinents d'alcalde que coordinen cadascuna de les
Àrees, nomena el portaveu del govern i porta a terme delegacions a favor de regidors
i regidores; el segon decret, de 15 de juny de 2015, nomena la Junta de Govern
Local i els tinents d'alcalde i realitza delegacions de l'alcaldia a favor d'aquest òrgan;
el tercer decret, de 16 de juny de 2015, nomena per delegació de l'alcaldia els
regidors que conjuntament amb l'interventor general i la tresorera exerciran funcions
de clavaris dels fons corporatius; i el quart decret, de 13 de juy de 2015, delega la
facultat de l'alcaldia d'autoritzar la celebració de matrimonis civils.

A l'efecte de constància, es transcriuen tot seguit els quatre decrets esmentats:

l)"DECRET. Vilafranca del Penedès, 16 de juny de 2015

Atès que l'article 56 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
el Reglament orgànic municipal (ROM), preveuen la potestat de delegació
d'atribucions de l'alcaldia en els regidors i regidores.

Atès que l'orr¡¡anigrama d'estructura i funcionament de l'Ajuntament pressuposa
l'existència d'Arees de direcció política i de gestió de serveis, com a responsable de
cadascuna de les quals hi ha d'haver un regidor o regidora de l'Ajuntament que sigui
membre de la Junta de Govern Local i tinent d'alcalde.

Atès que correspon a l'alcalde nomenar les diferents persones que han d'assumir la
condició de regidors/res Delegats/des, i que s'estima adient que les responsabilitats
de direcció i coordinació de les Àrees siguin assumides per diferents tinents d'alcalde,
emprant aquesta denominació específica.

Per tot això,

DISPOSO:
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1. S'estableix l'organigrama polític i de gestió de l'Ajuntament de Vílafranca del
Penedès, amb les diferents Àrees i les regidories que les conformen. En diferents
casos, es detallen també els àmbits o serveis inclosos en la regidoria corresponent,
amb el detall adient. Les Àrees i les regidories són les següents, amb les
denominacions que s'esmenten, especificant-se les tasques de cadascuna a títol
enunciatiu i no limitatiu:

1) ÀREA D'ALCALDIA

Resten adscrits a aquesta Àrea els àmbits de Gabinet d'Alcaldia i de Comunicació,
amb dependència directa de l'alcalde, indicant-se per a cada àmbit les actuacions,
funcions i activitats corresponents, i també la regidoria de Seguretat.

Gabinet d'Alcaldia
- Secretaria d'alcaldia.
- Protocol de l'Ajuntament.
- Recepció de l'Ajuntament i consergeria general.
- Relacions Institucionals i Vegueria Penedès.
- Relacions amb les associacions i entitats veïnals de Vílafranca.

Comunicació
- Relació amb els mitjans de comunicació i direcció del Departament de Comunicació.
- Butlletí municipal d'informació, si existeix, i altres sistemes de comunicació amb la
ciutadania. També comunicació i difusió a través de xarxes socials.
- Imatge corporativa i comunicació global de l'Ajuntament.
- Manteniment i míllora dels llocs web de l'Ajuntament.
- Ràdio i televisió municipal, sens perjudici de l'autonomia de la societat municipal
SERCOM,S.L.en aquesta matèria.

A més, resta adscrita a aquesta Àrea també la regidoria següent:

SEGURETAT CIUTADANA:

- Direcció i prefectura superior del Cos de la Polícia Local, vetllant per la seva eficàcia,
eficiència i mí/lora del servei, i per la seguretat ciutadana tenint en compte l'abast de
les competències municipals en la matèria.
- Exercir la potestat sancionadora en matèria de trànsit, circulació i seguretat viària.
- Gestió i coordinació de la Policia de barri.
- Educació viària i de civisme a escolars.
- Control i inspecció de les ordenances municipals de convlvencia i cIvIsme i dels
establíments públícs, sense perjudici de la potestat sancionadora per part del servei
de Proediment Sancionador de Serveis Centrals.
- Gestió de la grua municipal de retirada de vehicles de la via pública.

2) ÀREA DE SERVEIS CENTRALS l HISENDA
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SERVEIS CENTRALS:

Secretaria - Governació
- Secretaria general.
- Serveis Jurídics de l'Ajuntament.
- Gestió i tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial, i reclamació dels
danys patits pel patrimoni municipal.
- Pòlisses i tramitacions d'assegurances de l'Ajuntament.
- Registre d'interessos de càrrecs electes i personal directiu.
- Llicències i autoritzacions d'activitats i d'ocupació de la via pública i dels espais
públics (activitats de venda, quioscos, taules i cadires d'establiments de restauració,
parades, marquesines, concentracions humanes, ocupacions a la via pública,
interrupcions del trànsit, concessió de claus i comandaments d'accés amb vehicles a
zones d'accés restringit, etc.), permisos d'armes i d'activitats del taxi i similars,
imposició de mesures de clausura o preventives en matèria d'establiments públics,
espectacles i activitats recreatives, activitats econòmiques i altres de caràcter
governatiu.
- Llicències, autoritzacions, permisos, gestió de les comunicacions i control dels
requeriments tècnics de les activitats econòmiques, subjectes a prevenció i control
ambiental, a la legislació sobre espectacles i activitats recreatives, a la d'equipaments
comercials o innòcues.
- Gestió, revisió i control del padró municipal d'habitants, registre d'unions estables de
parella i serveis generals.
- Organització administrativa i circuits administratius.
- Direcció dels registres d'entrada i de sortida iconvocatòries dels òrgans de govern.

Recursos Humans i Organització
- Direcció i gestió del personal.
- Negociació col.lectiva i comissió paritària.
- Seguretat i salut en el treball i riscos laborals.
- Elaboració de nòmines, control de presència i llicències i permisos.
- Valoració de llocs de treball i elaboració de propostes sobre plantilla.
- Elaboració de la relació de llocs de treball i preparació i execució de la selecció dels
empleats públics.
- Formació del personal de l'Ajuntament.
- Política de recursos humans en sentit ampli en general.

Compres i contractació
- Polítiques i gestió de compres
- Criteris sobre contractació administrativa.
- Supervisió de contractes i seguiment dels mateixos.

Informàtica
- Gestió dels serveis informàtics de l'Ajuntament.
- Implementació tècnica i control dels sistemes de gestió digital dels expedients i de
l'Administració electrònica.
- Planificació i gestió dels serveis i xarxes de telefonia i dades de l'Ajuntament, sens
petjudici del seu manteniment per part del servei d'Edificis municipals.
- Responsabilitat de la protecció de dades i de l'emmagatzematge dels arxius en
suport digital.
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Procediment Sancionador
- Tramitació d'expedients sancionadors per contravenció d'ordenances municipals i
altres normes que afecten al municipi, especialment en matèria de civisme,
espectacles públics, establiments, protecció dels animals ianimals perillosos ialtres.

Oficina d'Atenció Ciutadana
- Oficina d'Atenció Ciutadana i registre de documents que s'hi presenten
presencialment.

Arxiu municipal
- Gestió icustòdia de documents públics iprotegits a l'Ajuntament.
- Control de la destrucció de documents segons la normativa vigent.

Cementiri municipal
- Gestió administrativa del cementiri i dels drets funeraris, sense perjudici de les
formes de gestió del cementiri i dels serveis funeraris.

Estadística i Plànol de la Ciutat
- Gestió imanteniment del plànol de la ciutat.
- Control estadístic de suport al servei de Governació.
- Gestió dels sistemes GIS.

Transparència, Informació i Planificació general
- Desenvolupament efectiu de les previsions de la legislació sobre transparència,
accés a la informació pública i bon govern de les administracions públiques, i
concretament dels àmbits que són propis de l'Ajuntament.
- Coordinació i impuls del Portal de Transparència (transparència activa), de manera
que la ciutadania pugui accedir telemàticament, de forma clara, estructurada i
entenedora, a la documentació pública municipal.
- Anàlisi ipreparació de la informació que rep el ciutadà, i realització de propostes de

millora de la mateixa, en coordinació amb els diferents serveis municipals.
- Estructuració dels procediments d'accés efectiu per part de la ciutadania a tota la
informació i documents, en qualsevol suport, de què disposi l'Ajuntament, tret dels
supòsits legalment exceptuats.
- Propostes en matèria de bon govern, anàlisi, preparació o revisió si escau dels
diversos codis ètics i de conducta que han de tenir els diferents ens municipals per
als alts càrrecs, principis del govern obert imillora de la qualitat normativa.
- Impuls del registre de grups d'interès, i de les cartes de serveis municipals.
- Tasques d'anàlisi i estudi, recollida i tractament d'informació i dades, avaluació i
planificació de projectes generals de l'Ajuntament, amb la finalitat de definir polítiques
i objectius, millorar els serveis i les tasques municipals i dissenyar projectes que
garanteixin una millora dels serveis per a la ciutadania.

HISENDA:

- Administració financera iHisenda municipal.
- Planificació estratègica des dels punts de vista econòmic i financer.
- Elaboració, gestió i execució dels pressupostos municipals.
- Propostes d'elaboració imodificació d'Ordenances fiscals i de preus públics.
- Intervenció general icomptabilitat.
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- Coordinació i supervisió econòmica de les entitats públiques empresarials, empreses
municipals, fundacions del sector públic municipal, consorcis adscrits a l'Ajuntament i
altres ens dependents.
- Inventari del patrimoni municipal i gestió patrimonial.
- Gestió tributària i inspecció: gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic, resolució de recursos en la matèria, etc., sens perjudici de la
delegació existent a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
- Tresoreria municipal.
- Cadastre, sens perjudici de les delegacions establertes.

3) ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL

BENESTAR SOCIAL:

Serveis Socials
- Serveis socials d'atenció primària (Servei d'orientació i informació i servei de

tractament socia/). Inclou també la gestió dels serveis del Centre Obert, Casa
Petita, habitatge social, càtering social, etc.
- Polítiques de suport a les famílies, i gent gran que viu sola.
- Ajuts i programes de suport a la dependència.
- Serveis d'atenció domiciliària.
- Programes de teleassistència.
- Suport tècnic i jurídic a situacions de violència de gènere.
- Suport a entitats i fundacions que treballen en l'àmbit de l'assistència social, amb
representació de l'Ajuntament: Fundació Amàlia Soler, Associació Ressó, Consorci
Sociosanitari de Vilafranca, etc.

Convivència i Ciutadania
- Oficina Tècnica de Ciutadania.
- Suport al Consell Municipal de Convivència.
- Servei de mediació i educació en resolució de conflictes.
- Servei d'acollida.
- Servei d'inclusió social.
- Servei d'acreditació d'adreça

ENSENYAMENT:

- Gestió del servei municipal de Llars d'Infants.
- Gestió de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), de tal manera que la persona
que ostenta la regidoria d'Ensenyament presideix l'Oficina i també la Taula mixa de
Planificació que hi és adscrita; informació sobre l'oferta educativa, distribució
equilibrada de l'alumnat, supervisió dels processos d'admissió d'alumnes, etc.
- Planificació de les necessitats d'escolarització de la població de Vilafranca.
- Manteniment de centres escolars i d'infraestructures escolars en general que
corresponen al municipi, i impuls de nous centres educatius.
- Participació en els consells escolars de centre.
- Impuls i dinamització del Consell Escolar Municipal.
- Suport a l'Escola d'Arts i Oficis Arsenal i relacions i tasques de coordinació respecte
de l'Entitat pública empresarial local "Institut Municipal de Formació".
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- Programes d'ajuda econòmica a l'escolarització.
- Suport a les associacions de pares imares.

SALUT I CONSUM:

- Programes de protecció de la salut: seguretat alimentària, tinença responsable
d'animals de companyia, control de plagues, estat d'higiene de solars i terrenys,
control de riscos per a la salut pública, etc.
- Programes de promoció i prevenció de la salut: tallers i cursos de foment d'estils
de vida saludables, Pla de drogues de Vilafranca, programa de salut escolar, etc.
- Gestió dels ajuts a les entitats de salut.
- Relació amb d'altres administracions respecte de la salut pública.
- Relació amb els centres sanitaris de la vila: Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i
Centres d'atenció primària, sense perjudici de la representació en els àmbits que
corresponen a l'Ajuntament.
- Protecció dels consumidors.
- Oficina Municipal d7nformació al Consumidor (aMIC), i impuls de la mediació en
matèria de consum.
- Gestió ipromoció de la Junta Arbitral de Consum.
- Polítiques de promoció ieducació per al consum responsable.
- Control d'establiments comercials per assegurar el compliment de normatives de
consum.

ESPORTS:

- Política d'esports i foment de la seva pràctica.
- Manteniment, millora i ampliació de les instal.lacions esportives.
- Relacions amb les entitats esportives de Vilafranca.
- Participació en consells esportius.

JOVENTUT:

- Polítiques de suport als joves.
- Oficina Jove, d'atenció iassessorament per a joves.
- Relació amb les entitats de joves de Vilafranca.
- Gestió de les Sales d'Estudi municipals i espais destinats a la promoció i
dinamització juvenil.
- Gestió i control de l'Alberg Municipal, sense perjudici de la possible concessió de la
gestió a tercers.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ:

- Polítiques de solidaritat i cooperació.
- Relació amb entitats de cooperació, ONG, etc, així com amb ciutats agermanades
només des del vessant de la Cooperació.
- Tramitació d'ajuts a projectes de Solidaritat i Cooperació.

GENT GRAN:

- Promoció ipolítiques actives de suport iparticipació de la gent gran.
- Gestió i relació amb els Casals per a gent gran.
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- Gestió d'ajuts i subvencions a entitats socials que treballen en l'àmbit de la Gent
Gran.

IGUALTAT:

- Polítiques transversals de foment de l'Igualtat d'oportunitats entre persones.
- Gestió del Casal per la Igualtat,

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I VOLUNTARIAT:

- Participació ciutadana i gestió i potenciació del voluntariat en sentit ampli, sense
perjudici del voluntariat que gestiona Protecció Civil en el seu àmbit,
- Coordinació de consells de participació ciutadana.
- Suport a la Sindicatura Municipal de Greuges, la qual actuarà amb plena
independència.

4) ÀREA D'ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS

PLANIFICACIÓ, INNOVACIÓ I ACCIÓ TERRITORIAL:

Planificació urbanística
- Coordinació de la planificació urbanística,
- Participació en plans territorials i/o sectorials que afectin el municipi de Vilafranca.
- Participació en projectes conjuntament amb altres municipis: Eix Diagonal,
Vegueria Penedès, etc.

Innovació
- Projectes estratègics en l'àmbit de la innovació i el desenvolupament de la ciutat,
especialment aquells en els que participa Vilafranca conjuntament amb d'altres
municipis o que formen part de territoris supramunicipals,
- Projectes europeus en l'àmbit de la innovació, realitzant la planificació i coordinant
la participació dels diversos actors implicats,
- Coordinació de projectes que fomentin l'estalvi energètic, noves tecnologies, etc.
- Disseny i planificació de projectes en l'àmbit de les 'Smart Cities'

TERRITORI. SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT:

Serveis Urbanístics
- Gestió, direcció i control de projectes i d'obres municipals,
- Promoció de les infraestructures.
- Planejament urbanístic, gestió urbanística, intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i
del subsòl (llicències urbanístiques, ordres d'execució i declaracions de ruïna, etc.),
protecció de la legalitat urbanística, etc.
- Tramitació de llicències i permisos d'obres que afectin a particulars, i també a les
vies públiques i a les infraestructures (incloses rases per a serveis),
- Enllumenat públic, tant pel que fa a planificació de l'obra nova com al manteniment i
control de la despesa,
- Inspecció i control d'obres majors i menors,
- Suport tècnic al servei de Governació quant a les llicències, comunicacions i
inspeccions de les activitats econòmiques en sentit ampli,
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Projecte Pla de Barris a l'Espirall
- Gestió, planificació i direcció del Projecte d'Intervenció Integral al Barri de l'Espirall
(programa Llei de barris impulsat per la Generalitat de Catalunya), fins la seva
finalització.

Medi Ambient
- Impuls de la política municipal en matèria de medi ambient.
- Gestió i control del medi ambient.
- Educació i sensibilització ambientals.
- Polítiques específiques de sostenibilitat ambiental.
- Manteniment i conservació d'espais periurbans, camins, rieres, espais en zona no
urbanitzable, zones forestals o de conreu del terme de Vilafranca de titularitat pública.
- Realització d'estudis ambientals, i exercici de la potestat sancionadora en matèria
mediambiental.
- Polítiques d'horts urbans.
- Control i inspecció de sorolls, publicitat indesitjada, abocaments en el medi rural,
contaminació de tot tipus, etc.
- Gestió i manteniment de la xarxa d'aigües i del clavegueram, tasques que es troben
atribuïdes a l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A.

Serveis Urbans
- Manteniment dels vials, mobiliari urbà, parcs i jardins i l'espai públic en general
de Vilafranca.
- Manteniment de la senyalització viària establerta reglamentàriament, d'orientació
i dels sistemes de control del trànsit.
- Manteniment del cementiri municipal i serveis funeraris, entès com a edifici i
espai municipal, sens perjudici de l'atribució del servei de Governació quant a la
gestió administrativa.
- Manteniment de les xarxes de comunicació municipals.
- Coordinació dels diferents treballs públics i privats que afecten les vies públiques,
per tal de reduir molèsties i garantir l'eficiència.
- Gestió d'infraestructures públiques (remolcs, taules, cadires ...) per a la realització
d'actes.
- Serveis de neteja viària i residus urbans: gestió, recollida i tractament
d'escombraries i altres residus, manteniment de contenidors, neteja d'espais i
mobiliari de la via pública, i coordinació amb la Mancomunitat Penedès-Garraf en
matèria de residus.
- Gestió de la mobilitat, accessibilitat i transport de persones, vehicles i
mercaderies; aparcaments, tant de gestió directa com en règim de concessió.
- Representació en entitats i associacions en l'àmbit de la mobilitat: AMTU, etc.
- Suport tècnic a Governació en la concessió de llicències i permisos que afectin
les vies públiques des del punt de vista de les ocupacions i interrupcions derivades
d'obres o similars, guals per a l'entrada de vehicles, reserves d'estacionament i
concessió de claus i comandaments per a zones d'accés restringit.

Protecció Civil
- Protecció Civil, en sentit ampli.
- Relacions amb les associacions i agrupacions de voluntaris que treballen en el sector
de la Protecció Civil (Associació de Voluntaris i altres).
- Gestió del voluntariat en l'àmbit de la Protecció Civil.

9



~

AJUNTAMENT
. 'Ilnll'J' VILAFRANC,A

DEL PENEDES

Edificis municipals
-Supervisió, conservació, manteniment, control energètic, neteja i custòdia dels
diferents edificis que són de titularitat municipal, o que l'Ajuntament utilitza.

Inspecció General
- Coordinació de la Inspecció general de l'Ajuntament, pel que fa a llicències d'obres,
d'activitats econòmiques i comercials, sanitàries, solars buits, ocupacions a la via
pública, etc, sense perjudici de les competències de cadascuna de les regidories que
en gestionen aspectes generals.

HABITATGE:

- Polítiques de rehabilitació i promoció d'habitatges amb finalitats socials, recuperació
d'habitatges principalment en zones amb degradació, centre històric, etc.
- Establiment de línies de subvencions per a l'accés a l'habitatge imillora d'aquest.
- Gestió de l'Oficina Municipal d'Habitatge, amb els programes corresponents (gestió
d'ajuts, Borses d'Habitatge, problemes de desnonaments, etc.).

5) ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ:

Promoció Econòmica

- Promoció econòmica, en sentit ampli, amb inclusió del desenvolupament
empresarial a través de projectes.

- Gestió del Centre Àgora i l'Edifici de l'Antiga Enològica.

- Promoció de l'activitat econòmica del municipi. Promoció dels polígons industrials i
de les àrees econòmiques.
- Suport a la Wine BS i al clúster INNOVI, com a espais de promoció econòmica,
formació i suport a les empreses del món del vi i el cava.
- Representació a la Fundació Pro Penedès.
- Polítiques de comerç.
- Organització i/o presència en fires comercials, principalment les Fires de Maig.
- Mercats: mercats dels dissabtes i dels dimarts, mercat de Sant Salvador, mercat de
la carn, etc.

Ocupació i Formació
- Polítiques municipals de treball.
- Oficina Municipal del Treball.
- Programes de formació per a l'ocupació, formació professional, formació
continuada, conjuntament amb altres administracions, el Servei d'Ocupació de
Catalunya, o a través de entitats pròpies (Institut Municipal de Formació, etc).
- Gestió i suport a empreses d'inserció.
- Suport a l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, de formació professional en el món
del vi i l'enoturisme.
- Representació en consorcis, fundacions i associacions relacionades amb la
matèria: Inform, etc.
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- Polítiques de foment, formació i impuls en matèria de noves tecnologies i societat
del coneixement, IDAP, punt de suport de la UOC,etc.

PROMOCIÓ TURÍSTICA:

- Oficina d'Informació turística.
- Promoció del turisme, especialment de l'Enoturisme.
- Promoció del patrimoni històric de Vilafranca, en coordinació amb el servei de
Cultura de l'Ajuntament.
- Promoció de fires, festes i festivals que es realitzen a la vila (Festa Major, Fires
diverses, festivals com el Vijazz, etc), i coordinació de l'Ajuntament amb aquestes.
- Participació en fires i esdeveniments, preparant i promovent la representació de
l'Ajuntament de Vilafranca en aquests.
- Representació en consorcis i fundacions: Consorci de Promoció Turística del
Penedès, Fundació Pro-Penedès, Vinseum, etc.
- Suport a Vinseum en la seva promoció i activitats, i coordinació de les que es
realitzen conjuntament amb l'Ajuntament.
- Planificació i coordinació de la programació anual d'activitats a Vilafranca.
- Promoció de les activitats que es realitzin al municipi, especialment aquelles que
projectin Vilafranca a l'exterior.

CULTURA:

- Promoció de la creació i difusió de l'activitat cultural.
- Dinamització del cicle festiu: Festa Major, Festes de Sant Raimon, etc.
- Suport, seguiment i acompanyament als administradors de la Festa Major, i
relacions amb la Fundació Festa Major de Vilafranca, i amb el Consell de la Festa
Major.
- Impuls d'una programació cultural a través de la gestió d'equipaments o
infraestructures culturals com ara la biblioteca, sales d'exposicions, museus, teatres
auditori, Ateneu Municipal, equipament l'Escorxador, l'Escola Municipal de Música,
etc.
- Promoció de la conservació del patrimoni cultural del municipi.
- Suport i acompanyament a les entitats culturals de Vilafranca (associacionisme
cultural).
- Política lingüística incloses les relacions amb el Consorci de Normalització
Lingüística, els Serveis de Català i vetllar pel compliment del Reglament sobre l'ús
de la llengua catalana a l'Ajuntament, etc.
- Suport a l'Escola Municipal de Música "Ma. Dolors Calvet'~ sense perjudici d'allò
que és potestat de l'Institut Municipal de Formació, sota la tutela de la regidoria
d'Ensenyament.

RELACIONS INTERNACIONALS:

- Polítiques i programes de relacions internacionals i europees, així com els
agermanaments amb ciutats d'altres països, excepte aquelles polítiques relatives a
projectes de Solidaritat i Cooperació, amb polítiques específiques.

***
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2. Amb l'excepció de l'Àrea d'alcaldia, de la qual es responsabilitzarà directament
l'alcalde, cadascuna de les Àrees previstes en el punt 1 d'aquest decret serà
responsabilitat d'un tinent d'alcalde que tindrà una delegació general d'atribucions de
gestió i resolució dels assumptes de la seva Àrea d'actuació i que actuarà com a
Coordinador/a.

Es porten a terme els nomenaments següents de tinents d'alcalde màxims
responsables o Coordinadors de cada Àrea:

- Tinent d'alcalde de Serveis Centrals iHisenda: Aureli Ruiz iMilà.
- Tinent d'alcalde de Serveis a les Persones iPromoció Social: Ramon Zaballa iSerra.
- Tinent d'alcalde de Acció Territorial iServeis Urbans: Francisco Romero iGamarra.
- Tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior: Joan Manel
Montfort iGuasch.

3. Nomenar portaveu del Govern municipal el tinent d'alcalde Aureli Ruiz i Milà. El
càrrec comporta l'activitat de fer palesa la postura de l'equip de govern municipal
davant dels grups municipals, els mitjans de comunicació, les entitats ciutadanes, etc,
ien absència de l'alcalde presidirà la Junta de Portaveus.

4. Els tinents d'alcalde responsables d'Àrea esmentats i nomenats en el punt 2
assumeixen la direcció, la coordinació i la gestió de l'Àrea corresponent, tal com resta
descrita en aquest decret, i dels serveis i activitats que s'hi comprenen, i han de
coordinar i supervisar la tasca dels regidors i regidores que ostentin delegacions
específiques adscrites a l'Àrea de la qual són responsables. Assumeixen per delegació
les atribucions de l'alcaldia en cada una de les Àrees establertes, llevat les que
legalment resulten indelegables i les que es troben delegades a favor de la Junta de
Govern Local, i estan facultats per a dictar actes administratius que afectin a tercers.
En aquest sentit, i amb relació a les matèries incloses dins la seva Àrea corresponent,
poden els tinents d'alcalde signar documents i resolucions de tràmit o de caràcter
definitiu, dictar propostes de resolució i resolucions de tota mena, celebrar contractes
administratius i privats d'import no superior a 5.000 euros (IVA a part), exercitar
plenament la potestat sancionadora i imposar multes coercitives, dictar requeriments i
realitzar en general totes les actuacions necessàries i congruents per a la direcció,
gestió, impuls i resolució dels serveis, de les activitats i de les potestats i funcions
adscrites a l'àrea.

Tanmateix, l'alcaldia ha de rebre informació detallada de la gestió realitzada i dels
actes dictats i ha de ser informada i consultada sobre les decisions de transcendència
abans de la seva adopció. També pot l'alcaldia, quan ho estimi convenient i per
avocació, dictar actes administratius o emprendre actuacions en relació amb qualsevol
de les delegacions establertes mitjançant aquest decret. Específicament es delega en
el tinent d'alcalde de Serveis Centrals i Hisenda, Aureli Ruiz i Milà, la potestat de
resoldre les peticions d'accés a les dades municipals públiques d'acord amb la Llei de
transparència, accés a la informació pública ibon govern.

5. Es confereixen les següents delegacions específiques (descrites per a cada Àrea en
el punt 1 d'aquest decret) a favor dels regidors i regidores que s'esmenten, amb la
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finalitat de gestionar assumptes o serveis determinats (tasques d'estudi, proposta i
execució) i sense que la delegació comporti la facultat de dictar actes administratius
que afectin a tercers.

Tanmateix, pel que fa al regidor de Territori, Serveis Urbans i Medi Ambient, Josep
Maria Marti i Ràfols, podrà dictar actes administratius que afectin a tercers sobre les
matèries de Serveis Urbanístics (llicències d'obres i altres, ordres d'execució,
requeriments, etc), Medi Ambient, Serveis Urbans i Protecció Civil, amb inclusió de
l'exercici de la potestat sancionadora en tots els casos.

Igualment, el regidor de Seguretat Ciutadana podrà dictar actes administratius que
afectin a tercers sobre les matèries pròpies de la seva Delegació, i especialment
exercir la potestat sanciona dora pel que fa a trànsit, circulació i seguretat viària.

a) ÀREA D'ALCALDIA

- SEGURETAT CIUTADANA: JOAN MANEL MONTFORT l GUASCH.

b) ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA

- SERVEIS CENTRALS: AURELI RUIZ l MILÀ.
- HISENDA: AURELI RUIZ l MILÀ

c) ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL

- BENESTAR SOCIAL: RAMON ZABALLA l SERRA.
- ENSENYAMENT: MERITXELL MONTSERRATl MESTRES.
- SALUT I CONSUM: ANNA DOBLAS l RUIZ.
- IGUALTAT: MONTSE ARROYO l FERRANDO.
- JOVENTUT: MIQUEL MEDIALDEA l GUIJO.
- ESPORTS: ANNA DOBLAS l RUIZ.
- GENT GRAN: RAIMON GUSI l AMIGÓ.
- SOLIDARITAT I COOPERACIÓ: MONTSE ARROYO l FERRANDO.
- PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT: MIQUEL MEDIALDEA l GUIJO.

d) ÀREA D'ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS

- PLANIFICACIÓ, INNOVACIÓ I ACCIÓ TERRITORIAL: FRANCISCO ROMERO l
GAMARRA.
- TERRITORI, SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT: JOSEP MARIA MARTÍ l
RÀFOLS.
- HABITATGE: JOSEP MARIA MARTÍ l RÀFOLS.

e) ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR

- PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ: JOAN MANEL MONTFORT l GUASCH.
- PROMOCIÓ TURÍSTICA: MARIA DOLORS RIUS l MARRUGAT.
- CULTURA: RAIMON GUSI l AMIGÓ
- RELACIONS INTERNACIONALS: MERITXELL MONTSERRAT l MESTRES
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6, Donar compte d'aquest decret al Ple municipal en la primera sessió que celebri,
notificar-lo a les persones interessades, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la
província ",

2) "DECRET. Vilafranca del Penedès, 15 de juny de 2015

Atès que l'article 54 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
estableix que la Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde i un nombre de
regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats
lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al Ple, i que a la Junta de
Govern li correspon l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions i les
atribucions que l'alcalde o un altre òrgan de govern li deleguin,

Atès que l'article 55 del mateix Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya disposa que l'alcalde designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde entre
els membres de la Junta de Govern, i que els tinents d'alcalde substitueixen l'alcalde
en els casos de vacant, d'absència o de malaltia,

Atès que arran de l'elecció de nou alcalde en la sessió constitutiva de l'Ajuntament
celebrada el13 de juny de 2015, escau nomenar una nova Junta de Govern Local.

Per tot això,

DISPOSO:

1. Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, presidida
per aquesta alcaldia, estarà integrada a més pels cinc regidors següents: Francisco
Romero i Gamarra, Aureli Ruiz i Milà, Josep Maria Martí i Ràfols, Ramon Zaballa i
Serra iJoan Manel Montfort iGuasch.

2. Es nomenen tinents d'alcalde primer, segon, tercer, quart i cinquè d'aquest
Ajuntament els regidors Francisco Romero iGamarra, Aureli Ruiz iMilà, Josep Maria
Martí i Ràfols, Ramon Zaballa iSerra iJoan Manel Montfort iGuasch, respectivament.
En els supòsits d'absència, de vacant o de malaltia de l'alcalde, s'ha d'establir per
decret quin tinent d'alcalde el substitueix i, en el cas que no s'hagi dictat un decret
exprés, la substitució es farà automàticament seguint l'ordre de nomenament entre
els tinents d'alcalde presents a l'Ajuntament.

3, Amb caràcter general, la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària a la Casa
de la Vila cada dilluns, o el dia hàbil immediat posterior, a les 8:30 hores. La primera
sessió se celebrarà el dilluns dia 22 de juny de 2015, a l'hora esmentada.

4. Sens perjudici de la funció d'assistència a l'alcalde que correspon a la Junta de
Govern Local, aquesta alcaldia li delega expressament l'exercici de les atribucions
pròpies següents:

A) Enmatèria de contractació
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- Contractació administrativa d'obres i instaf.!acions, gestió de serveis públics,
subministraments, serveis i altres contractes administratius de quantia superior a
5.000 euros (IVA a part), observant els procediments i les formes en cada cas
aplicables d'acord amb la llei, sense que els contractes superin els límits de la
competència que la llei atribueix a l'alcalde (10% dels recursos ordinaris del
pressupost, 6.000.000 d'euros o quatre anys de durada del contracte). La
competència delegada comporta l'atribució a la Junta de Govern Local de les facultats
d'aprovació dels projectes, de l'expedient de contractació amb l'aprovació de la
despesa, dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, de les
adjudicacions i de l'exercici de totes les facultats que la legislació atribueix a l'òrgan
de contractació quant a la interpretació, inspecció, modificació i resolució del
contracte; pel que fa a les certificacions periòdiques d'obres i serveis objecte de
contractació, han de ser aprovades per la Junta si el seu import supera els 8.000
euros (IVA a part).

- Contractació d'arrendaments i concertació d'altres contractes subjectes al dret privat
de quantia total superior a 5.000 euros (IVA a part).

B) En matèria de personal i funció pública

- Aprovació de l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla
aprovades pel Ple municipal.

- Aprovació de les bases per a la selecció del personal funcionari i laboral i per a la
provisió de llocs de treball, aprovació de les convocatòries d'aquests processos
selectius inomenament del personal funcionari i contractació del personal laboral fix o
temporal. També els acords de trasllat de personal, reassignació d'efectius,
comissions de servei i acords equiparables.

- Aprovació dels components variables del salari del personal al servei de
l'Ajuntament no establerts individualitzadament en el pressupost (gratificacions per
serveis extraordinaris, hores extraordinàries, complements de productivitat i altres
complements salarials, etc.).

- Atorgament i denegació de jubilacions ordinàries, anticipades o parcials, excedències
del personal i suspensions dels contractes de treball, sempre que en el cas de les
suspensions no siguin d'atorgament obligatori i reglat.

- Acords sobre modificacions substancials i col.lectives de condicions de treball i
matèries anàlogues, sens perjudici de les competències del Ple.

C) En matèria d'hisenda i gestió tributària

- Declaració de fallits i incobrables dels tributs ialtres ingressos de dret públic.

- Aprovació dels padrons fiscals dels tributs de venciment periòdic, i del calendari de
recaptació.

- Concessió o denegació de bonificacions o exempcions tributàries a instàncies de les
persones interessades.
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- Resolució de recursos de reposició contra liquidacions tributàries, sempre que la
quantia de la liquidació superi la quantitat de 5.000 euros, i sens perjudici de les
delegacions vigents a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació.

- Aprovació d'expedients d'aplicació de contribucions especials.

-Aprovació d'acords tributaris quan, d'acord amb el protocol vigent, la resolució que
correspondria a l'Organisme de Gestió Tributària l'adopti l'Ajuntament.

-Coneixement d'informes preceptius de la Intervenció i de la Tresoreria, en matèries
com estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, terminis de pagament a
proveïdors, etc.

D) En matèria d'urbanisme, habitatge, medi ambient i governació

- Concessiói denegació de llicències municipals en general (excepte les corresponents
a obres menors), i especialment les d'obres majors, parcel.lació i segregació, divisió
en propietat horitzontal, primera ocupació i ús d'edificacions, insta¡'¡ació o obertura
d'activitats, llicències subjectes a les lleis sobre prevenció i control ambiental de les
activitats i sobre espectacles públics i activitats recreatives, llicències i autoritzacions
d'ocupació o ús de béns de domini públic, llicències i autoritzacions sobre taxis,
resolució de procediments sancionadors en matèria d'animals perillosos, aprovació
dels informes en els expedients d'autorització ambiental i dels informes sobre
qualificació, compatibilitat o aprofitament urbanístic. Tanmateix, els acords sobre
ocupacions de domini públic amb parades en mercats periòdics i no sedentaris i amb
terrasses de bar i restaurant a la via pública podran ser adoptats per resolució del
tinent d'alcalde competent.

- Aprovació dels projectes per a realitzar actuacions en el sòl no urbanitzable.

- Imposició de noms a les vies i espais públics (nomenclàtor) i adopció de mesures de
senyalització a les vies públiques i d'ordenació del trànsit que impliquin variacions
transcendents en sectors o zones determinades.

- Aprovació dels projectes d'obres.

- Aprovació dels instruments de gestió urbanística, dels actes administratius
inherents a la gestió urbanística i dels projectes d'urbanització, així com l'aprovació
inicial dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
urbanístic general (plans parcials urbanístics, plans especials urbanístics i plans
especials de millora urbana), i adopció d'acords de suspensió de l'atorgament de
llicències sempre que es vinculin a la formulació o modificació del planejament
urbanístic derivat.

- Aprovació de tots els actes administratius inherents a l'exercici de la potestat
expropiatòria del municipi que la llei no reserva al Ple.

- Acceptació de la cessió dels vials i de totes les dotacions urbanístiques que es
deriven de la gestió urbanística, i l'acord de recepció de les obres d'urbanització.
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- Aprovació dels convenis urbanístics que tinguin per objecte la gestió o execució
urbanística, i que no siguin competència del Ple.

- Resolució final i definitiva dels expedients sobre declaració de l'estat ruïnós de les
edificacions.

- Aprovació de convenis per a la rehabilitació d'habitatges destinats al servei de cessió
temporal d'habitatges per atendre necessitats urgents de caràcter social, cessions
temporals d'aquests habitatges afectats al servei i concessió de subvencions en
matèria d'habitatges. Les actualitzacions econòmiques de les previsions dels convenis
vigents no s'han de sotmetre a la Junta de Govern.

E) En matèria de patrimoni

- Adquisició de béns i drets, per qualsevol títol, de quantia superior als 5.000 euros
(IVA a part) i no superior al límits que imposen legalment la competència del Ple
municipal.

- Alienació del patrimoni municipal quan la seva quantia superi els 5.000 euros i no
excedeixi els límits que imposen legalment la competència del Ple municipal.

- Declaració de béns no utilitzables.

F) En matèria de responsabilitat patrimonial

- Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament.

G) En matèria de cooperació interadministrativa

- Aprovació dels convenis i acords amb altres administracions o institucions públiques,
sempre que no siguin competència del Ple municipal.

- Acceptació de les subvencions atorgades per altres administracions, quan no sigui
competència del Ple municipal.

H) En matèria d'activitat de foment

- Aprovació de totes les convocatòries i concursos de subvencions i ajuts, i
atorgament de subvencions i ajuts de qualsevol mena de quantia superior a 2.000
euros.

- Subscripció de convenis amb entitats ialtres de caràcter general.

5. El règim de les atribucions delegades en la Junta de Govern Local serà el previst
en la legislació administrativa general i en el Reglament orgànic municipal.
Tanmateix, l'alcaldia assumirà directament l'exercici de les funcions delegades quan
en supòsits d'urgència es consideri adient, sotmetent-se posteriorment els decrets
dictats a ratificació de la Junta de Govern. Tanmateix, no serà necessària la
ratificació si s'ha acordat l'avocació del coneixement de l'assumpte de què es tracti
per part de l'alcaldia.
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6, Donar compte al Ple municipal d'aquest decret, notificar-lo a les persones
designades i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província".

3) "DECRET. Vilafranca del Penedès, 16 de juny de 2015

Atès que d'acord amb la llei els tres clavaris dels fons municipals són l'alcalde o
alcaldessa, l'interventor general o interventora i el tresorer o tresorera.

Atès que l'article 56 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que
l'alcalde pot delegar, en determinades matèries, l'exercici de les seves atribucions,

DISPOSO:

1. Quant als xecs bancaris i els altres documents de disposició de fons municipals que
han de signar l'alcalde, l'interventor general i la tresorera de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, es delega la signatura de l'alcalde en els regidors Aureli Ruiz i
Milà i Josep Maria Martí i Ràfols. Tant l'alcalde (Pere Reguli i Riba) com els esmentats
regidors poden signar aquests documents indistintament.

2. Resten revocades les delegacions de signatura anteriors.

3. En conseqüència, la signatura correspon (1) a l'alcalde o regidors delegats (Pere
Reguli i Riba, Aureli Ruiz i Milà i Josep Maria Martí i Ràfols, indistintament), (2) a
l'interventor general (Antoni Peiret de Antonio) i (3) a la tresorera (Rosa Aloy i
Florido). La tresorera tindrà plenes potestats per a ordenar operacions mitjançant el
sistema de banca electrònica.

4. Es donarà compte d'aquest decret al Ple municipal, es notificarà a les persones
interessades i es publicarà en el Butlletí Oficial de la província".

4) "DECRET. Vilafranca del Penedès, 13 de juny de 2015

Atès que l'article 56 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
el Reglament orgànic municipal (ROM), preveuen la potestat de delegació
d'atribucions de l'alcaldia en regidors i regidores.

Atès que es considera convenient delegar la facultat d'autoritzar matrimonis civils,

DISPOSO:

1, Pel que fa a la facultat d'autoritzar matrimonis civils prevista a l'article 51.1 del
Codi Civil, a més a més de l'alcalde, podran exercitar-la tots els regidors i regidores
del consistori de forma indistinta, sempre que ho acceptin i que es faci una petició
expressa de les persones que volen contreure matrimoni sobre el desig que autoritzi
aquest matrimoni unia regidoria determinat Ida. En el supòsit de manca de petició
expressa, les designacions per a l'autorització de matrimonis les farà l'alcaldia, la qual
en tot cas portarà a terme les tasques indispensables de coordinació en aquesta
matèria,
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2, Donar compte d'aquest decret al Ple municipal, notificar-lo a les persones
interessades i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província ",

Josep Ramon (PP) considera positiu que Cultura s'hagi integrat en l'Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior, perquè hem de vincular aspectes
com la cultura, el turisme i l'economia si volem potenciar, per exemple, l'enoturisme.

Ramon Arnabat (VeC) comenta que es tracta d'una atribució de l'alcalde i del govern,
i que poca cosa s'ha de comentar des de l'oposició al respecte. Si de cas, a parer del
seu grup, totes les activitats d'ensenyament i formació s'haurien d'ubicar a l'Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior.

Mònica Hill (ERC) afirma que els decrets aporten escasses novetats destacables, i que
és una atribució de i'equip de govern la d'autoorganitzar-se.

Marcel Martínez (CUP) manifesta que el nou organigrama planteja molts interrogants.
Cal prioritzar ia lluita contra la crisi econòmica, fer un pla de xoc, donar suport al 24%
de penedesencs en situació d'exclusió social o de pobresa i treballar per un Estat
propi. L'organigrama del govern de sociovergència presentat no va en aquesta línia,
és continuista i prioritza i acull les tesis de l'economicisme quant situa la cultura com
a vincuiada a l'economia. Martínez pregunta si el govern municipal està disposat, com
s'havia plantejat en alguna ocasió en el si del Ple, a pagar els impostos a la hisenda
pròpia catalana, i no a l'espanyola.

Aureli Ruiz (portaveu del govern i CiU) afirma que la definició d'Àrees i l'assignació de
regidories és una competència de l'alcalde, i es fruit també de l'acord de govern entre
CiU i el PSC. Es volen executar les accions previstes en el pacte de govern, i per això
s'estructura un organigrama de govern àgil. Es redueixen substancialment el nombre
d'Àrees i de regidories, i adquireixen una gran importància les Àrees de
Desenvolupament Econòmic (crisi, atur, formació, etc.) i de Serveis a les Persones i
Promoció Social. Cal trebailar no de forma fragmentada, sinó per projectes globals
municipals.

L'alcalde Pere Reguil demana un marge de confiança, i afirma que d'aquí a un temps
caldrà avaluar els resultats assolits. Reitera que molt aviat se celebraran reunions
amb presència de tots els grups, en les quals es posaran les xifres sobre la taula i
s'escoltaran totes les propostes per a fer front a la crisi econòmica i social. El govern
està obert al diàleg, i si pot ser al pacte.

II. PERIODICITAT I DATA DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE

La proposta d'acord de l'alcaldia és la següent:

Atès que l'article 13 del Reglament orgànic municipal estableix que les sessions
ordinàries del Ple es convoquen amb una periodicitat mensual, i es duen a terme en la
data que acordi amb caràcter general el mateix Ple.
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Atès que el mateix precepte del ROMpreveu que no se celebrin amb caràcter general
sessions ordinàries en el mes d'agost, i tampoc quan no hi hagi assumptes d'entitat
susceptibles de ser inclosos en l'ordre del dia.

Per això, s'ACORDA:

El Ple municipal celebrarà sessió ordinària una vegada cada mes. La data de la sessió
serà habitualment i preferentment el tercer dimarts de cada mes, traslladant-se en
cas de ser festiu al dia hàbil immediat posterior o bé al dimarts de la setmana
següent, i les sessions s'iniciaran a les 20 hores. Tanmateix, amb caràcter general no
se celebrarà sessió ordinària el mes d'agost.

L'alcalde, prèvia consulta als portaveus dels grups municipals, pot en mesos concrets
modificar la data preestablerta, quan ho aconsellin raons objectives, com per exemple
les necessitats de tramitació dels expedients que s'hagin de sotmetre al Ple.

També pot l'alcalde, sempre que compti amb la conformitat de tots els grups
municipals, deixar de convocar la sessió del Ple quan no hi hagi assumptes
susceptibles de ser inclosos en l'ordre del dia, o quan aquests assumptes siguin
d'escassa entitat.

L'anterior acord ha estat adoptat per unanimitat.

III. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

La proposta d'acord de l'alcaldia és la següent:

Atès que l'article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del regIm local, i els
articles 53 i següents del Reglament orgànic municipal, preveuen que, a efectes de
la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es
constitueixen en grups polítics.

Atès que els diferents regidors i regidores electes que van prendre possessió del
seu càrrec en la sessió plenària celebrada el dia 13 de juny de 2015, han comunicat
la seva adscripció als diferents grups, els quals es corresponen amb les diferents
candidatures o llistes electorals que van obtenir representació arran de les eleccions
locals del dia 24 de maig de 2015.

Per tot això, s'ACORDA:

Tenir per constituïts els següents grups polítics municipals:

1) Grup municipal de Convergència i Unió (CiU). Resta format pels regidors i
regidores següents: Pere Reguli i Riba, Aureli Ruiz i Milà, Meritxell Montserrat i
Mestres, Josep Maria Martí i Ràfols, Maria Dolors Rius i Marrugat, Joan Manel
Montfort i Guasch, Anna Doblas i Ruiz i Raimon Gusi i Amigó.

Serà portaveu del grup de CiUAureli Ruiz i Milà.
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2) Grup municipal Socialista. Resta format pels regidors i regidores següents:
Francisco Romero i Gamarra, Ramon Zaballa i Serra, Montse Arroyo i Ferrando i
Miquel Medialdea i Guijo.

Serà portaveu d'aquest grup municipal Francisco Romero i Gamarra.

3) Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP). El formen els regidors i
regidores Marcel Martínez iMañé, Laia Santís i Martí iMaria Ferrerons iSànchez.

Marcel Martínez en serà el portaveu titular, i Laia Santís la portaveu suplent.

4) Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). En formen part els
regidors i regidores Mònica Hil! i Giménez, Pere Sàbat i Lluverol i Josep Àlvarez i
Picos.

Serà portaveu titular del grup Mònica Hil! iGiménez, i suplent Pere Sàbat iLluverol.

5) Grup municipal de Vilafranca en Comú (VeC). Seran membres del grup Ramon
Arnabat i Mata i Toni Peñafiel i Hervàs.

Serà portaveu del grup Ramon Arnabat i Mata, i portaveu suplent o adjunt Toni
Peñafiel i Hervas.

6) Grup municipal del Partit Popular (PP). Serà membre i portaveu del grup Josep
Ramon i Sogas.

Aquest acord s'ha pres per unanimitat.

IV. CREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES DE L'AJUNTAMENT

Se sotmet al Ple ia següent proposta d'acord de l'alcaldia:

Atès que tant l'article 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya com
l'article 45 i següents del Reglament orgànic municipal preveuen la constitució de
Comissions Informatives de caràcter permanent com a òrgans d'estudi i informe dels
assumptes que s'hagin de sotmetre a la consideració del Ple municipal. L'article 46 del
Reglament orgànic estableix que s'ha de procurar en la mesura que sigui possible que
les Comissions coincideixin amb el nombre i la denominació de les grans àrees en què
s'estructuren els serveis de l'Ajuntament.

Atès que a aquesta tasca d'estudi, consulta i informe dels assumptes que s'han de
sotmetre al Ple, atribuida a les Comissions Informatives, s'hi ha d'afegir la de
seguiment de la gestió de l'alcalde, de la Junta de Govern Local i dels regidors i
regidores amb delegacions, i també la d'oferir informació sectorial als grups
municipals sobre els afers més importants de la gestió municipal.

Atès que les Comissions Informatives han d'estar formades, d'acord amb el
Reglament orgànic municipal, per representants de tots els grups municipals i que,
malgrat que no adopten acords executius, s'hi aplica el sistema de vot ponderat. La
presidència correspon a l'alcalde, qui pot delegar-la.
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Atès que es considera adient que el nombre i l'especialitat de les Comissions sigui
igual al d'Àrees, exceptuant l'Àrea d'Alcaldia.

Per això,

s'ACORDA:

1. L'Ajuntament de Vilafranca tindrà quatre Comissions Informatives de caràcter
permanent, amb les denominacions i especialitats següents:

a) Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda, la qual comprèn
indicativament els serveis i activitats de l'Àrea de la mateixa denominació segons
decret d'alcaldia de 16 de juny de 2015 (secretaria i serveis jurídics, governació,
recursos humans i organització, oficina d'atenció ciutadana, compres i contractació,
informàtica, procediments sancionadors, arxiu, estadística i plànol de la ciutat,
informàtica, arxiu, gestió administrativa del cementiri, transparència, informació i
planificació general i hisenda). Aquesta Comissió es constituirà també, quan
procedeixi i d'acord amb el Reglament orgànic municipal, en la Comissió Especial de
Comptes prevista per la llei, i estudiarà així mateix les matèries pròpies de l'Àrea
d'Alcaldia, amb inclusió de la seguretat ciutadana.

b) Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Promoció Social, la qual
comprèn indicativament els serveis i activitats que formen part, segons decret
d'alcaldia de 16-6-2015, de l'Àrea de la mateixa denominació (serveis socials,
convivència i ciutadania, ensenyament, salut i consum, esports, joventut, solidaritat i
cooperació, gent gran, igualtat i participació ciutadana i voluntariat).

c) Comissió Informativa d'Acció Territorial i Serveis Urbans, la qual comprèn
indicativament els serveis i activitats que formen part, segons decret d'alcaldia de 16-
6-2015, de l'Àrea de la mateixa denominació (planificació urbanística, innovació,
urbanisme, Pla de barris a l'Espirall, medi ambient, serveis urbans, protecció civil,
edificis municipals, inspecció general i habitatge).

d) Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior,
la qual comprèn indicativament els serveis i activitats que formen part, segons decret
d'alcaldia de 16-6-2015, de l'Àrea de la mateixa denominació (promoció econòmica,
ocupació i formació, promoció turística, cultura i relacions internacionals).

Les anteriors comissions han de debatre i informar sobre les matèries esmentades en
cada cas que s'hagin de sotmetre al Ple, sens perjudici de la possibilitat de ser
informades i discutir altres assumptes que se sotmetin a la seva consideració. També
assumiran tasques de seguiment de la gestió de l'alcalde, de la junta de govern i dels
regidors delegats en les matèries corresponents.

2. Les Comissions Informatives creades estaran formades per representants de tots
els grups municipals. Els regidors i regidores dels diferents grups municipals poden
assistir lliurement a les Comissions que desitgin. Per tal de donar compliment al
mandat legal que totes les comissions siguin representatives del nombre de regidors i
regidores que cada grup municipal té en el si de la corporació, serà d'aplicació en les
sessions de les Comissions Informatives el sistema de vot ponderat. En cada comissió
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els diferents grups municipals tindran tants vots com membres tingui el grup. Per
tant, el grup de CiU tindrà vuit vots; el Socialista quatre; els de la CUP i ERC tres
cadascun, el de VeCdos i el del PPun. El dret de vot en el si de les comissions serà
exercit per cada grup municipal per mitjà d'un portaveu que designaran.

3. Les Comissions Informatives es reuniran com a mínim un cop al mes abans de la
convocatòria de les sessions plenàries, però podran ser convocades més vegades
quan sigui adient a efectes informatius, de fiscalització ide cerca d'acords.

4. D'acord amb el Reglament orgànic, l'alcalde designa per decret un o més
vicepresidents de cada Comissió Informativa, i podrà delegar-ne en algun d'ells la
presidència. El Ple es dóna per assabentat que per decisió de l'alcalde, modificable en
tot moment per decret, seran vicepresidents i presidiran efectivament per delegació
les Comissions Informatives Aureli Ruiz i Milà (Serveis Centrals i Hisenda), Ramon
Zaballa i Serra (Serveis a les Persones i Promoció Socia/), Francisco Romero i
Gamarra (Acció Territorial i Serveis Urbans) i Joan Manel Montfort i Guasch
(Desenvolupament Econòmic iProjecció Exterior).

L'anterior acord ha estat pres per unanimitat.

Mònica Hill (ERC) afirma que si no ho va entendre malament en junta de portaveus
es va comentar que les comissions es reunirien els dijous anteriors al Ple, la qual
cosa és insuficient per a garantir un debat plural. El govern aclareix que es reuniran
el dimarts anterior, amb temps suficient i abans de la convocatòria i ordre del dia
de la sessió plenària, com s'ha fet sempre.

V, CRITERIS SOBRE RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES DELS CÀRRECS
ELECTES DE LA CORPORACIÓ, I SUBVENCIONS A GRUPS MUNICIPALS

L'alcaldia planteja al Ple que adopti l'acord següent:

Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 75 de la Llei reguladora de les bases
del règim local, correspon a l'alcalde determinar els membres de la corporació
municipal que exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial,
sempre de conformitat amb les determinacions generals aprovades pel Ple
municipal.

Atès que a l'inici del mandat municipal el Ple ha d'aprovar els criteris aplicables
sobre les retribucions, assistències i indemnitzacions aplicables als càrrecs electes
de la corporació durant aquest mandat municipal, i també el règim de subvencions
a favor dels diferents grups municipals del consistori.

Atès que d'acord amb la llei alguns membres de la corporació poden exercir el
càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, causant alta a la Seguretat Social. Només
els membres sense dedicació exclusiva ni parcial poden percebre assistències per la
concurrència efectiva als òrgans col.legiats de la corporació, en els termes acordats
pel Ple. D'acord amb l'article 75 ter de la llei bàsica local, introduït per la Llei de
racionalització i sostenibílítat de l'Administració Local, en els municipis del tram de
població propi de Vilafranca el nombre màxim de càrrecs electes amb dedicació
exclusiva és d'onze, i l'import màxim de la retribució anual per cada càrrec electe
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amb dedicació exclusiva és d'acord amb la normativa vigent, per als municipis entre
20.001 i 50.000 habitants, de 55.000 euros.

Atès que es considera adient que l'alcalde, en el cas de tenir dedicació exclusiva al
seu càrrec, tingui reconeguda la retribució anual màxima per a municipis de
dimensions com el de Vilafranca del Penedès, d'acord amb el punt anterior; ara bé,
mentre mantingui la condició de diputat percebrà només de l'Ajuntament quantitats
no salarials per assistència a diferents òrgans municipals, per un import equivalent
a les percebudes pels portaveus dels grups municipals que no formen part del
govern municipal.

Atès que es considera equilibrat que els regidors i les regidores amb dedicació
exclusiva tinguin la següent retribució: en el cas dels tinents d'alcalde, una
retribució similar a la que correspon a llocs de treball de Cap de Servei d'aquest
Ajuntament amb funcions directives, i en el cas de regidoria amb delegació, una
retribució similar a la que correspon a places de Cap de Servei d'un nivell inferior.
Si la dedicació és a temps parcial, correspon percebre el salari proporcional al
percentatge de dedicació.

Per això, s'ACORDA:

1) S'aplicaran les retribucions següents:

- Retribució mensual de l'alcalde, que té reconegut el règim de dedicació exclusiva
(14 pagues cada any): 3.928,57 e Aquesta retribució no la percebrà però l'alcalde
de Vilafranca mentre la persona titular del càrrec percebi retribució pel càrrec de
diputat, i passaria a percebre-la automàticament en cas de pèrdua de la condició de
diputat.

- Retribució mensual de regidors i regidores que siguin membres de la Junta de
Govern i tinents o tinentes d'alcalde, sempre que per decret de l'alcaldia tinguin
una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament. La retribució mensual per
dedicació exclusiva serà de 3.500 € mensuals (14 pagues cada any). Si la dedicació
segons decret d'alcaldia és parcial, s'aplicarà la retribució proporcional adient en
funció del percentatge de dedicació assignat.

- Retribució de regidors i regidores que, sense ser tinents d'alcalde i membres de la
Junta de Govern, tinguin conferides per l'alcaldia delegacions específiques per a
gestionar Delegacions pròpies de govern. La retribució mensual per dedicació
exclusiva serà de 3.000 € mensuals (14 pagues cada any). Si la dedicació segons
decret d'alcaldia és parcial, s'aplicarà la retribució proporcional adient en funció del
percentatge de dedicació assignat. En tot cas els reconeixements de dedicació es
portaran a terme per decret d'alcaldia.

- El nombre màxim de càrrecs electes amb dedicació exclusiva no podrà excedir de
quatre, amb inclusió l'alcalde.

2) Es reconeixeran assistències per concurrència efectiva a sessions dels òrgans
col.legiats de la corporació (aplicables únicament als càrrecs electes sense dedicació
exclusiva o parcial, ja que els càrrecs amb dedicació reconeguda no tindran dret a
assistències) :
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S'apliquen les quantitats següents per cada sessió del Ple, Comissió Informativa,
Junta de Govern Local i Junta de Portaveus, d'acord amb les quantitats següents:

Ple .
Comissió Informativa .
Junta de Govern .
Junta de Portaveus .

500 (;
200 (;
250(;
350(;

Les quantitats esmentades en concepte d'assistència es percebran només per la
concurrència efectiva a les sessions del Ple, de les Comissions Informatives, de la
Junta de Govern Local o de la Junta de Portaveus. Tanmateix, encara que per
aplicació de les previsions establertes s'haguessin de percebre unes quantitats
superiors, s'estableix que per assistències l'alcalde no podrà percebre una quantitat
anual total superior a 11.000 C. Els límits màxims anual seran de 23.000 (; per als
membres de la Junta de Govern, de 20.000 (; per als regidors amb Delegacions de
govern que no siguin membres de la Junta de Govern, d'll.OOO (; per als portaveus
de grup municipal (un portaveu per grup) i de 5.500 (; per a la resta de regidors i
regidores.

3) Les quantitats establertes en l'apartat 2 anterior s'entenen íntegres o brutes i
referides a l'any 2015, estan subjectes a la retenció adient corresponent a l'IRPF,
es meriten a partir de la data de la constitució de l'Ajuntament sempre que en cada
cas s'hagi exercit de forma efectiva el càrrec, i s'actualitzen per acord de la Junta
de Govern Local el mes de gener de cada any, ajustant-se a la variació mitjana de
les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès (la
primera actualització, si escau, tindrà lloc en el mes de gener de 2016). Quan es
percebin retribucions, es produirà l'alta de les persones interessades en el règim
general de la Seguretat Social. D'altra banda, els càrrecs electes no poden percebre
de l'Ajuntament cap altra quantitat diferent de la prevista en aquest acord, sens
perjudici de les indemnitzacions procedents per despeses efectives inherents al
càrrec (desplaçaments, allotjament i manutenció en cas de desplaçament, etc.).

4) S'atorga la següent subvenció mensual en favor dels Grups municipals: 1.500 (;
per grup, més una quantitat addicional de 10 (; per cada membre del grup,
quantitats que s'actualitzaran cada any d'acord amb les previsions pressupostàries
que s'aprovin. La subvenció no es pot destinar a pagar remuneracions del personal
de la corporació ni a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixs de
caràcter patrimonial, i aquestes subvencions han de ser objecte d'una comptabilitat
específica que s'ha de posar a disposició del ple municipal si així es requereix.

5) Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler d'edictes
de l'Ajuntament.

L'acord transcrit ha estat pres amb 12 vots a favor (grups de CiU i Socialista), 8 en
contra (CUP, ERCi VeC) i 1 abstenció (PP).

El debat d'aquest punt de l'ordre del dia ha estat conjunt amb l'immediatament
següent, sens perjudici de fer-se'n la votació de forma separada.
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Explica aquesta i la posterior proposta d'acord el portaveu del govern Aureli Ruiz,
qui per una banda recorda que ja les va comentar als portaveus dels grups, si bé
cai tornar-ho a fer ara públicament en el si del Ple, i per una altra afirma que el
saiari total anual i brut del lloc de treball de directoria d'Àrea d'Acció Territorial i
Serveis Urbans és finalment de 55.000 euros, i no de 50.000 euros com per una
errada s'havia comentat inicialment. El salari de la direcció d'Àrea d'Acció Territorial
i Serveis Urbans es fixa en aquests termes per comparació amb alguns llocs de
treball de l'Àrea com la prefectura de Serveis Urbanístics, ja que no seria lògic que
la persona que exerceix com a directora d'Àrea cobrés menys que algun Cap de
Servei subordinat; d'altra banda, ara es crea la plaça eventual de Directorja d'Area,
però posteriorment caldrà endegar el procés de selecció per al nomenament
corresponent per part de l'alcalde.

Quant als drets econòmics de regidors i regidores, Ruiz recorda que s'ha d'aplicar la
legislació de règim local reformada (LRSAL); la llei permet a municipis amb la
població de Vilafranca tenir fins a 11 càrrecs electes amb dedicació exclusiva, però
segons l'acord plantejat a Vilafranca en tindrem 4 com a màxim, amb inclusió de
l'alcalde. El salari de l'alcalde, malgrat que l'actual no el percep mentre sigui
diputat, s'ha hagut d'ajustar lleugerament a la baixa, establint-lo en la xifra de
55.000 euros bruts anuals que preveu la llei. Els salaris de regidors de govern van
baixar fa un temps a causa de la crisi, i ara es mantenen criteris d'austeritat, però
s'han volgut establir uns salaris raonables i propers als Caps de Servei de la casa
amb rang directiu; cal tenir present que un tinent d'alcalde Coordinador d'Àrea és
una persona amb plena dedicació que assumeix moltes responsabilitats, i no és
lògic que cobri menys que alguns Caps de Servei que d'ell depenen.

Respecte dels regidors de govern sense dedicació exclusiva, s'ha hagut d'optar per
dedicacions parcials amb salari, però cobrant quantitats semblants a les actuals,
encara que l'Ajuntament tingui un cert cost afegit pel concepte de cotitzacions
socials. La llei ens mana, afirma Aureli Ruiz, que per assistències a sessions tots els
regidors cobrin el mateix, i per a retribuir l'especial dedicació i responsabilitat dels
regidors amb delegacions de govern la via adient és la de les dedicacions parcials.

Pel que fa al personal eventual de confiança, es creen només dues places (Cap de
Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i directorja de l'Àrea d'Acció Territorial i Serveis
Urbans), xifra inferior a la d'altres ajuntaments similars i molt inferior al límit legal
de 7. S'han establert sous raonables a la vista deis salaris existents per a rangs
directius de la casa, i tenint en compte que existeix responsabilitat i clara
temporalitat. Els nomenaments impliquen un grau de confiança, però tot i així
s'exigiran a les persones que optin als càrrecs titulacions universitàries superiors i
experiència, de manera que hi hagi vàlua i no sigui possible col.iocar un amic sense
atendre criteris equilibrats de mèrit i confiança.

Josep Ramon (PP) afirma que estem en presència d'increments de sous dels
regidors de govern. Pot ser que hi hagi una certa justificació per a fer-ho, però el
cert és que abans els tinents d'alcalde Coordinadors d'Àrea cobraven 2.700 euros
mensuals i ara cobraran 3.500 euros, i els regidors de govern que abans cobraven
igual que els portaveus de grup ara percebran 1.500 euros mensuals per catorze
pagues, i a aquests fets cal afegir el sobrecost per a l'Ajuntament derivat d'haver
de cotitzar a la Seguretat Social quan parlem de salaris. Ramon recorda que quan
CiU era a l'oposició deia que amb dedicació a l'Ajuntament de 3,5 càrrecs electes
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n'hi havia prou, mentre que ara si sumem totes les dedicacions la xifra és força
superior. En tot cas, es troba a faltar que el govern hagi tramès un informe
explicant detalladament quin era el cost dels òrgans de govern fins ara i el que hi
haurà d'ara endavant si l'acord plantejat prospera. És clar que existeix un
increment, que el seu grup no ha pogut quantificar però que és rellevant, i per tant
calia informació i claredat. Ramon accepta que almenys s'hagin mantingut i no
reduït les quantitats assignades als grups municipals, que són moderades, i anuncia
la seva abstenció en la votació en matèria de sous de regidors.

Respecte a les places de confiança, Ramon formula al secretari algunes preguntes
sobre si el complement de destinació de la plaça de director d'Àrea està inclòs en el
salari anual de 55.000 euros o és a part (el secretari contesta que està inclòs), i
sobre la jornada de treball que han de fer els càrrecs de confiança (el secretari
contesta que cal entendre que com a mínim serà l'ordinària vigent a l'Ajuntament,
per bé que han de treballar tant com sigui necessari d'acord amb la confiança
inherent al nomenament). Ramon manifesta que no comparteix els criteris de
creació de les places que la proposta d'acord reflecteix, i diu que hi votarà en
contra.

Ramon Arnabat (VeC) anuncia que votarà en contra de les dues propostes. Sobre
els drets econòmics dels regidors lamenta que la reforma local obligui a tractar els
regidors de forma diferenciada. Uns, els de govern, tindran reconegut un sou,
mentre que uns altres, els de l'oposició, gaudiran només d'assistències per
concurrència a sessions. VeC lamenta que no s'hagi donat informació sobre el cost
total de sous, seguretat social i assistències abans i ara, per tal de poder comparar,
però tot apunta a què assistim a increments excessius, amb l'agreujant que
l'augment el fa seu el govern, mentre que els drets de l'oposició es congelen. VeC
té un codi ètic, i segons el codi els salaris màxims haurien de ser de 2.200 euros
nets mensuals.

Pel que fa a personal eventual, Arnabat afirma que el govern confon llocs eventuals
i directius amb possibles afectacions fins i tot de legalitat, ja que en realitat els dos
llocs de confiança creats haurien de ser, ateses les seves funcions, de directiu, i es
podrien cobrir per promoció interna entre personal capacitat de la casa ja en
nòmina. VeC és contrari als càrrecs de confiança que no se sap si treballen per a
l'Ajuntament, per a l'alcalde o govern municipal o per a un partit polític, i també
critica que l'acord no estableixi la setmana laboral setmanal mínima que hauran de
complir. Amb un alcalde i un tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Territorial a plena
dedicació els càrrecs de confiança que es creen serien ben probablement
prescindibles.

Mònica Hill (ERC) comparteix les crítiques formulades per Josep Ramon sobre la
manca d'informació als grups, perquè les dades donades en junta de portaveus van
ser escasses i es referien a salaris nets i no bruts, i no s'ha fet arribar un quadre
comparatiu que detalli quin és l'increment de massa salarial global que hi haurà si
s'aprova aquesta proposta del govern. L'únic clar és que el govern tindrà
increments de sou, i no és raonable fer comparacions salarials amb llocs directius
de la casa, perquè aquests llocs són una part molt petita del conjunt de la plantilla
municipal. Mentre a la funció pública hi van haver retallades de sou i després
congelacions, els regidors de govern s'augmenten el sou de manera notable i
injustificada, i la contenció es reserva per als regidors de l'oposició i per als grups
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municipals. Des de l'any 2009 les dedicacions retribuïdes de regidors a l'Ajuntament
s'han anat incrementant, i ara es porta a terme un nou increment acompanyat de
sensibles millores retributives.

Quant a càrrecs de confiança, Mónica Hill destaca que passen d'un a dos, i afirma
que les funcions podrien ser assumides per tècnics de la casa amb una promoció
interna acordada amb el Comitè d'Empresa. Els caps tècnics i directius no han de
ser càrrecs de confiança, sinó personal de la casa qualificat.

En definitiva, ERCvotarà contra les dues propostes del govern municipal, que titlla
d'opaques.

Marcel Martínez (CUP) manifesta que assistim a una mostra d'opacitat informativa i
d'increment salarial en benefici propi que planteja el govern pactat de
sociovergència, en un procés que s'accentua des del primer pacte CiU-PSC l'any
2013. No procedeix comparar sous de regidors amb els de comandaments
professionals de la casa, i el que el govern planteja és un increment del 33% dels
seus salaris respecte de l'etapa anterior, i això és encara més xocant tenint en
compte que en les eleccions del 24 de maig tant CiU com el PSC van perdre
regidors per decisió popular. Els increments no estan justificats, i cal aplicar codis
ètics seriosos.

Sobre els dos càrrecs de confiança, Marcel Martínez els rebutja també. Quant a
Gabinet d'Alcaldia, la persona que i'ocupava fins ara i que cal suposar que ho
continuarà fent és una persona de perfil polític vinculada a CiU, i pel que fa al
càrrec tècnic de director d'Àrea no hauria de ser de confiança, sinó nomenar-se
d'acord amb principis de publicitat, mèrit i transparència.

Francisco Romero (grup Socialista i govern municipal) afirma que les propostes
afecten matèries d'organització del govern, i en tot cas el judici sobre la seva
bondat caldrà fer-lo en el futur a la vista dels resultats assolits. Comparativament
amb altres municipis i també a la vista de les recomanacions de les entitats
municipalistes, pel que fa a nombre de dedicacions i nivell salarial, estem dins de la
normalitat i sempre dins de la franja baixa. Estem no només per sota, sinó molt per
sota, dels límits legals quant a càrrecs electes amb dedicació exclusiva i personal de
confiança. És normal que els governs tinguin un cert nombre de personal de
confiança; molts ajuntaments en tenen més, i el Ple de l'Ajuntament de Vilanova,
per exempie, els acaba de crear i els diferents partits han acceptat disposar
d'aquesta mena de personal eventual. Són propostes raonables, i caldrà veure com
aconseguim els objectius marcats: sortida de la crisi econòmica, garantia de
prestació dels serveis públics per a les persones i promoció de la ciutat amb
activitat i nous llocs de treball.

Aureli Ruiz (portaveu del govern i CiU) recorda que sous per als regidors de govern
amb dedicació i càrrecs de confiança existeixen en tots els ajuntaments, sempre i
mani qui mani. L'Ajuntament té uns 50 milions anuals de pressupost anual i moits
treballadors, i el comandament real el tenen regidors amb dedicacions i moltes
responsabilitats que és lògic que tinguin un sou raonable, comparat en el cas
d'alcalde i tinents d'alcalde Coordinadors amb Caps de Servei de rang directiu de
l'organització. En un altre cas, només es dedicarien a la política gent sense cap
vàlua o talent, o gent molt rica que pogués renunciar a una percepció digna. Cal dir
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que són sous bruts que inclouen tots els conceptes, de manera que no es cobren a
part dietes o assistències per assistir a reunions internes o a reunions d'entitats
externes en les quals el regidor representa l'Ajuntament. D'altra banda, les dades
comparatives demanades es van facilitar de forma efectiva en junta de portaveus.
Cal comptar en definitiva amb polítics responsables i amb dedicació, que cobrin un
salari digne que no és excessiu,

L'alcalde Pere Reguli, sobre els càrrecs de confiança, afirma que potser el nom no
sona gaire bé, però l'avantatge és que les persones triades no es consoliden a
l'Ajuntament, sinó que pleguen quan ho fa l'alcalde que els nomena, i poden ser
cessats en qualsevol moment. Estem en nombre de càrrecs de confiança molt per
sota del que estableix la llei i del que tenen aprovat altres ajuntaments. A
Barcelona la llei permet 92 càrrecs de confiança i se n'han creat 92, molts de
l'actual govern de Barcelona en Comú però també dels diferents grups municipals,
de manera que l'existència de càrrecs de confiança l'accepten tots els partits. Quant
a regidors amb dedicació exclusiva estem molt per sota dels 11 que permet la llei, i
és lògic que alcalde i tinents d'alcalde (recorda que ell personalment no cobra sou
mentre sigui diputat) cobrin quantitats equiparables als directius municipals.

VI. CREACIÓ DE PLACES DE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANCA O
ASSESSORAMENT ESPECIAL

La proposta d'acord que formuia l'alcalde és la següent:

Atès l'article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, que estableix que serà personal eventual el que, en virtut de nomenament i
amb caràcter no permanent, realitza funcions expressament qualificades com de
confiança o assessorament especial. El nomenament i el cessament d'aquest
personal són lliures, i la competència al respecte correspon legalment a l'alcalde.

Atès el que disposa l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, i l'article 304 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, sobre creació de places de personal eventual per part del Ple a
l'inici del mandat municipal, o arran de l'aprovació dels pressupostos anuals.

Atès que l'article 9.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals catalanes, estableix que el
nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual els
han de determinar el Ple de la corporació, i s'ha d'incorporar aquestes
determinacions a la relació de llocs de treball de l'Ajuntament.

Atesa la potestat d'autoorganització que té atribuida aquest Ajuntament, d'acord
amb allò disposat en l'article 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal ide règim local de Catalunya.

Atesa la competència atribuïda al Ple municipal en matèria d'aprovació de la
plantilla i de la relació de llocs de treball, d'acord amb allò previst en l'article 22.2 i)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Atès que es considera que les tasques associades a les activitats de gabinet
d'alcaldia i a la definició de les polítiques de comunicació i imatge institucional
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s'inclouen dins de les qualificades com de confiança o assessorament especial, el
que permet la creació d'un lloc de treball eventual, i la seva provisió a través
d'aquest tipus de personal que nomena lliurement l'alcalde.

Atès que s'estima convenient crear també una plaça de personal eventual de
confiança o assessorament especial que assumeixi les tasques de direcció de l'Àrea
d'Acció Territorial i Serveis Urbans d'aquest Ajuntament.

Per això, s'ACORDA,

Primer.- Aprovar la creació, a la plantilla de personal i a la relació de llocs de
treball, d'una plaça de personal eventual (confiança o assessorament especia/) de
Cap de Gabinet d'Alcaldia i de Comunicació, amb les tasques i característiques que
s'esmenten en la fitxa de descripció del lloc de treball que s'acompanya a aquest
acord com annex I.

La retribució anual íntegra de la plaça creada s'estableix, per al 2015(retribució
anualitzada), en la quantitat total de 44.000 C.

Segon.- Aprovar la creació, a la plantilla de personal i a la relació de llocs de
treball, d'una plaça de personal eventual (confiança o assessorament especia/) de
Director/a de l'Àrea d'Acció Territorial i Serveis Urbans, d'acord amb les tasques i
característiques que s'esmenten en la fitxa de descripció del lloc de treball que
s'acompanya a aquest acord com annex Il.

La retribució anual íntegra de la plaça creada s'estableix, per al 2015 (retribució
anualitzada), en la quantitat total de 55.000 C.

Tercer.- Disposar la publicació de la creació de les places de personal eventual
que esmenten els dos apartats anteriors en forma legal. El nomenament de les
persones que ocuparan les dues places eventuals creades correspon a l'alcalde,
donant-ne compte al Ple, i aquests nomenaments es publicaran en el DOGC, en el
BOPB i en tauler d'anuncis, d'acord amb allò previst a l'article 10 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals catalanes.

ANNEX I

Cap de Gabinet d'Alcaldia i de Comunicació

1.Identificació del /Ioc de treball

Enquadrament orgànic

Àrea d'Alcaldia

Classificació professional

Grup de classificació: Al; titulació requerida, grau universitari, llicenciatura o
titulació equivalent.
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Nivell de complement de destinació: 26

Naturalesa del lloc de treball

Classede personal: personal eventual (confiança o assessorament especial).

Forma de provisió o selecció del lloc de treball: lliure nomenament (alcaldia).

2. Condicions del lloc de treball

Dedicació horària

Tipologia de jornada: jornada continuada amb disponibilitat, sense horari fix.
L'horari es determinarà en funció de les necessitats del servei.

Dedicació exclusiva.

El lloc resta subjecte al règim general d'incompatibilitats.

Prevenció de riscos laborals

Condicions ambientals adequades de forma continuada. El lloc no requereix esforç
físic. Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball.

3. Contingut funcional del lloc de treball

Missió del lloc de treball

Planificar, organitzar i coordinar les activitats municipals en matèria de gabinet
d'alcaldia i comunicació, en sentit ampli.

Funcions generals

1- Dirigir el Departament de Comunicació i les activitats municipals de comunicació,
imatge, premsa i mitjans informatius i disseny institucional.
2- Organitzar i gestionar les campanyes informatives i de relacions públiques.
3- Coordinar notes de premsa, informes i dossiers; dirigir el butlletí municipal
d'informació, si existeix, o altres mitjans similars.
4- Elaborar informes i propostes tècniques dins l'àmbit de les activitats de Premsa i
Comunicació.
5- Atendre i mantenir relacions amb els mitjans de comunicació.
6- Elaborar el Pla de comunicació de la corporació.
7- Definir i realitzar el disseny i imatge corporatius i la presència municipal en
xarxes socials.
8- Vetllar per la coherència de la imatge i el disseny corporatiu.
9- Coordinar els criteris de disseny i imatge dels webs municipals.
10- Coordinar i impulsar els mitjans de comunicació dependents de l'Ajuntament,
com Penedès TV i Ràdio Vilafranca, sens perjudici de l'autonomia de la societat
municipal SERCOM, SL.
11- Coordinar les relacions institucionals de l'Alcaldia.
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12- Exercir la coordinació entre l'àmbit polític i la direcció tècnica de l'Ajuntament,
fent el control dels diversos plans d'actuació municipal, i assumpció de tasques de
direcció del Gabinet de l'Alcaldia.
13- Qualsevol altra funció que li sigui encarregada per l'Alcaldia o els òrgans de
Govern, dins l'àmbit de la comunicació en sentit ampli.

ANNEXII

Directorja de l'Àrea d'Acció Territorial i Serveis Urbans

1.ldentificació del lloc de treball

Enquadrament orgànic

Àrea d'Acció Territorial i Serveis Urbans

Classificació professional

Grup de classificació: Al; titulació requerida, grau universitari, llicenciatura o
titulació acadèmica equivalent.

Nivell de complement de destinació: 28

Naturalesa del lloc de treball

Classe de personal: personal eventual (confiança o assessorament especia/).

Forma de provisió o selecció del lloc de treball: lliure nomenament (alcaldia).

2. Condicions del lloc de treball

Dedicació horària

Tipologia de jornada: jornada continuada amb disponibilitat, sense horari fix.

L'horari es determinarà en funció de les necessitats del servei.

Dedicació exclusiva.

El lloc resta subjecte al règim general d'incompatibilitats.

Prevenció de riscos laborals

Condicions ambientals adequades de forma continuada. El lloc no requereix esforç
físic. Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball.

3. Contingut funcional del lloc de treball
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Missió del lloc de treball

Planificar, organitzar, dirigir i coordinar les activitats municipals en matèria d'Acció
Territorial i Serveis Urbans, en sentit ampli.

Funcions generals bàsiques

D'acord amb les directrius emanades de l'Ajuntament, dels òrgans
de govern i del tinent d'alcalde Coordinador de l'Àrea, són funcions
assignades al lloc:

- Dirigir, coordinar i supervisar els serveis que integren l'Àrea.

- Assumir la responsabilitat professional i tècnica de la gestió de l'àrea, coordinant i
supervisant les tasques dels llocs de treball que li siguin encomanats, i establint
línies d'actuació i mecanismes de motivació, amb el compliment dels objectius
establerts per la corporació.

- Planificar els recursos que s'han d'invertir i destinar, proposar aspectes de les
previsions pressupostàries i fer el seguiment dels programes i pressupostos per a la
consecució dels objectius estratègics i línies d'actuació establerts.

- Col.laborar en la preparació del projecte de pressupost, del pla de treball i de les
memòries informatives a l'equip de govern.

- Gestionar els recursos adscrits a l'àmbit i avaluar l'eficàcia i eficiència dels
mateixos, per tal de garantir la correcta prestació de serveis als ciutadans.

- Definir el mapa de processos de la seva Àrea i identificar els factors d'èxit
organitzatiu, així com els mecanismes de coordinació necessaris per a la consecució
dels objectius estratègics establerts.

- Programar projectes/activitats de caràcter general de l'Àrea, alxl com establir
criteris d'actuació comuns, definint els recursos econòmics, humans i materials
necessaris per a dur-ho a terme d'acord amb el calendari establert.

- Analitzar i avaluar, amb els diversos comandaments, l'execució dels programes,
projectes i processos des de les diferents unitats organitzatives que estiguin sota la
seva responsabilitat que permetin obtenir una visió clara de la consecució de la
visió, missió i línies d'actuació establertes.

- Mantenir contactes amb altres administracions o actors significatius de l'entorn
públic i privat i elaborar noves línies d'actuació, organització i propostes de gestió i
processos de treball, que puguin afavorir i millorar els serveis prestats a la
ciutadania i l'assoliment dels objectius fixats.

- Assistir a les sessions del Ple, de la Junta de Govern i de les Comissions
Informatives quan siguin requerits per l'Alcaldia o Presidència per informar i
assessorar sobre els assumptes de la seva competència.
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- Assessorar en relació a les competències de l'àmbit, tant a la pròpia Àrea com a
la resta de l'organització.

- Representar l'Àrea davant de les diverses administracions, així com assistir a les
reunions i actes necessaris per informar i assessorar sobre els assumptes de la seva
competència.

- Planificar i supervisar la implantació de les activitats preventives en els
procediments i en els sistemes de gestió de la seva àrea, comunicant qualsevol
canvi en les condicions de treball.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament
els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments
establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Actualment resten adscrits a l'Àrea els serveis, activitats i funcions següents, en els
termes previstos en el decret d'alcaldia de 16 de juny de 2015: planificació
urbanística i territorial, innovació, serveis urbanístics, projecte Pla de barris
l'Espirall, medi ambient, serveis urbans, protecció civil, edificis municipals, inspecció
general i habitatge.

L'anterior acord ha estat adoptat amb 12 vots a favor (grups de CiU i Socialista), i 9
en contra (CUP, ERC,VeC i PP).

El sentit de les intervencions consta en l'anterior punt de l'ordre del dia.

VII. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ÒRGANS I
ENTITATS

Es planteja al Ple la següent proposta d'acord de l'alcaldia:

Constituït el consistori elegit pels ciutadans i les ciutadanes de Vilafranca en les
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, és procedent el
nomenament per part del Ple dels representants de la corporació en societats
municipals, i en certs òrgans coJ.legiatsi entitats.

Es desitja garantir, respectant les limitacions estatutàries en cada cas vigents, la
participació del màxim nombre possible de grups polítics municipals, tenint en compte
però el nombre de membres de cadascun dels grups.

Es considera necessari en aquest moment formalitzar aquells nomenaments i
representacions que ha d'acordar el Ple, i que recauen en membres de l'equip de
govern municipal. La major part de la resta de nomenaments es faran per decret
d'alcaldia, a la vista de les propostes de grups municipals i altres entitats
interessades.
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Per tant, el Ple aprova les següents designacions, nomenaments o representacions:

1) Representant de l'Ajuntament a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf.
Representant titular: Aureli Ruiz i Milà; lr suplent: Francisco Romero i Gamarra; 2n
suplent: Joan Manel Montfort i Guasch.

2) Membres del Patronat de la fundació "Antic Hospital de Vilafranca del Penedès",
independentment de la condició de president que ostenta l'alcalde: Aureli Ruiz i Milà
(grup de CiU) i Francisco Romero i Gamarra (grup Socialista).

4) Consorci de Salut i Social de Catalunya: representant Aureli Ruiz i Milà.

5) Representant de l'Ajuntament de Vilafranca a l'assemblea general i òrgans de
l'entitat Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: la regidora Montse Arroyo i
Ferrando.

6) Consells Escolars de Centre: El tècnic municipal Salvador Morató i Via exercirà la
representació municipal en els consells escolars dels centres educatius Mas i Parera,
Baltà Elías, Cristòfor Mestre, Institut Eugeni d'Ors, Institut Milà i Fontanals i Escola
Oficial d'Idiomes. La tècnica Roser Vives i Tort serà la representant en els consells
escolars dels centres Estalella i Graells, Dolors Piera, Pau Boada, Institut Alt Penedès,
Institut Nou de Vilafranca i Escola d'Adults. Finalment, la tècnica Dolors Peñafiel i
Hervàs serà la representant en els consells escolars dels centres Llars Municipals
d'Infants, Escola d'Art l'Arsenal i, si a petició del centre escau, Escola Delta-Espiga.
Aquestes representacions en consell escolars es poden modificar en tot moment per
decret de l'alcaldia.

7) Oficina Municipal d'Escolarització i Taula Mixta de planificació: la regidora
d'Ensenyament Meritxell Montserrat i Mestres.

8) Fundació privada "Montserrat Junyent i Parera": La regidora Montse Arroyo i
Ferrando.

9) Representant municipal en el Consorci per a la Normalització Lingüística i Centre
Alt Penedès-Garraf: El regidor de Cultura Raimon Gusi i Amigó.

10) Representants en el Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya:
Aureli Ruiz i Milà i Josep M. Martí i Ràfols.

11) Consorci de Promoció Turística del Penedès: representant en els òrgans de
govern, Maria Dolors Rius i Marrugat.

12) Federació de Fires de Catalunya (FEFIC): Maria Dolors Rius i Marrugat.

13) Ruta del Xató: Maria Dolors Rius i Marrugat.

14) Assemblea de l'associació AMTU (Associació de municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà): Josep Maria Martí i Ràfols (titular) i Francisco Romero i Gamarra
(suplent).
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15) Aparcament plaça Pau Casals: representant Josep Maria Martí iRàfols.

16) Associació espanyola de ciutats del vi, ACEVIN, i xarxa europea de ciutats del vi
RECEVIN:L'alcalde Pere Reguli iRiba.

17) Associació contra la Pedregada de l'Alt Penedès: Josep Maria Martí iRàfols.

18) Asociación de Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de
Cementerios: Aureli Ruiz iMilà.

19) Associació internacional de ciutats educadores (AlCE): La regidora d'Ensenyament
Meritxell Montserrat iMestres.

20) Fundació especial Pinnae: representant Joan Manel Montfort iGuasch.

21) Fundació privada INFORM i associació INFORM (Formació de joves vers
l'Administració d'empreses): El regidor d'Ocupació Joan Manel Montfort iGuasch.

22) Consell Municipal de la Festa Major: president Raimon Gusi iAmigó.

23) Xarxa de Ciutats iPobles cap a la sostenibilitat: El regidor de Medi Ambient Josep
Maria Martí iRàfols.

24) Representant als diferents òrgans de govern de l'Associació Pacte Industrial per a
la Regió Metropolitana de Barcelona: El regidor de Promoció Econòmica Joan Manel
Montfort iGuasch.

25) Associació Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació: Montse
Arroyo iFerrando.

26) Comissió de Participació i Seguiment de la Llei de barris: Josep Maria Martí i
Ràfols.

27) Associació europea de cementiris ASECE(Association of Significant Cemeteries in
Europe): Aureli Ruiz iMilà.

28) Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Penedès (Penedès
TV): L'alcalde Pere Reguli iRiba.

29) Consorci LOCALRET: Francisco Romero i Gamarra (titular) i Aureli Ruiz i Mià
(suplent).

L'alcalde nomenarà per decret, tenint en compte les propostes de grups municipals i
entitats i d'acord amb els estatuts corresponents, la representació i càrrecs municipals
en: EPEL Institut Municipal de Formació, Comissió per a la Gent Gran, Comissió
Municipal d'Habitatge, Comissió de Solidaritat i Cooperació, Comissió de Transport
Públic, Comitè Comarcal de la Creu Roja a l'Alt Penedès, Consell Escolar Municipal,
Consell Municipal de les Arts Escèniques, Consell Municipal d'Esports, Consell
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Municipal de Comerç i Turisme, Consell Municipal de Serveis Socials, Consell Municipal
per la Igualtat, Consell Municipal de Medi Ambient, Consell Municipal de Salut,
Fundació Amàlia Soler, Consell Esportiu de l'Alt Penedès, Fundació Pro-Penedès,
Comitè d'Avaluació i Seguiment del projecte Llei de barris, AEI Innovi, Associació
Ressò Vilafranca i Agrupació de Defensa Forestal.

No es nomenaran de moment els membres dels Consells municipals de Convivència i
de Policia Comunitària, atesa la voluntat de proposar a curt termini al Ple una
unificació d'ambdós Consells.

Resten pendents els nomenaments dels consells d'administració de les societats
municipals EMPRESAMUNICIPALD'AIGÜES, S.A i SERCOM,S.L.,nomenaments que es
faran properament a través del Ple constituït en junta de socis. També resten
pendents de nomenament els representants municipals en el Consorci Sanitari de l'Alt
Penedès (dos, un d'ells vicepresidentja del Consell Rector) i en el Consorci
Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (un representant a proposta de cada grup
municipal, amb vot ponderat, i un d'ells vicepresidentja de la Junta de Govern del
Consorci).

Aquest acord s'ha aprovat amb el suport dels grups de CiU i Socialista (12 regidors en
total). La resta de grups han considerat que era un assumpte que competia
fonamentalment a govern municipal.

Aureli Ruiz (portaveu del govern) comenta que la major part de representacions en
ens externs es vinculen a les regidories competents en funció de la matèria. Existeix
la intenció de proposar al Ple unificar els Consells de Convivència i Policia (els seus
membres mateixos van plantejar aquesta possibilitat per evitar duplicitats); d'altra
banda, quan es proposin per part dels grups municipals i entitats totes les persones
necessàries, l'alcalde farà els nomenaments de consells i òrgans per decret en base a
aquestes propostes, donant-ne compte al Ple. Sí que se sotmetrà al Ple directament,
quan es disposi de totes les propostes de grups i entitats, el nomenament dels
consells d'administració de les empreses municipals d'Aigües i Sercom, i els
representants del Consorci Sociosanitari (Ricard Fortuny) i del Consorci Sanitari
(Hospital); quant a aquest darrer s'està estudiant de quina manera poden estar
representats els diferents grups municipals.

Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrà perquè es tracta de designacions del
govern municipal.

Toni Peñafiel (VeC) diu que es tracta d'una proposta d'organització del govern
municipal. Demana que s'articuli una proposta que permeti la participació de tots els
grups en el Consorci que gestiona l'hospital comarcal.

Mònica Hill (ERC) afirma que cal informació clara sobre la situació de l'hospital
comarcal, i que tots els grups han de poder participar i fer aportacions. Ha dimitit el
gerent de l'hospital, qui ha fet afirmacions que poden apuntar a problemes greus en
la gestió sanitària a Vilafranca i comarca.
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Marcel Martínez (PP) manifesta que els representants en entitats no representen al
govern sinó a l'Ajuntament, i per tant han d'informar a tots els grups d'allò que fan i
del que succeeix. Fa temps es van demanar els comptes de la Fundació Pinnae i no
s'han aportat. Quant al Consorci Sanitari (hospital) sempre hi havia hagut un
representant del govern i un de l'oposició. Seria bo que hi puguin participar tots els
grups, però si no fos viable caldria garantir la presència tant del govern com de
l'oposició.

L'alcalde Pere Reguli afirma que tothom comparteix la preocupació per la salut i
l'hospital. S'intentarà que tots els grups puguin participar en el Consorci, si bé cal ser
conscients que l'Ajuntament hi està en minoria i no pot decidir per si sol. La unificació
de consorcis i recursos sanitaris és una via, però cal estudiar-la bé per tal que no es
donin possibles situacions problemàtiques o confuses com les de Lleida; en tot cas, el
que cal és garantir la correcta prestació dels serveis de salut a la nostra vila i
comarca.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc

El sec~etari,

esta acta.
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