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AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 06/2011
Caràcter: extraordinari
Data: 28 de juny de 2011
Horari: de 20,05 a 21,45 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Montse Arroyo i Ferrando
- Montserrat Blasco - Pozzan
- Llorenç Casanova i Fernàndez
- Raimon Gusi i Amigó
- Josep Maria Martí i Ràfols
,. Joan Manel Montfort i Guasch
- Xavier Navarro i Domènech
- Pep Quelart i Bou
- Josep Ramon i Sogas
- Quima Ricart i Claver
- Maria Dolors Rius i Marrugat.
- Francisco Romera i Gamarra
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Ramona Suriol i Saumell
- Joan Tarrida i Busquet
- Emília Torres i Miralles
- Maria Josep Tuyà i Manzanera
- Bernat Villarroya i Garcia
- Ramon Zaballa i Serra

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

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

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària
extraordinària de data 11 de juny de 2011, de constitució del nou
Ajuntament i d'elecció de l'alcalde, la qual és aprovada per ass~ntiment.

I. DECRETS DE L'ALCALDIA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
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En aquest punt, el Ple acorda donar-se per assabentat de quatre decrets de
l'alcaldia de data 14 de juny de 2011. El primer decret determina la
denominació i el contingut de les Àrees de l'Ajuntament, designa els tinents
d'alcalde i les tinentes d'alcalde establint quines Àrees assumeixen, nomena el
portaveu del Govern i porta a terme ,delegacions a favor de regidors i
regidores; el segon decret nomena la Junta de Govern Local i realitza
delegacions de l'alcaldia a favor d'aquest òrgan; el tercer decret 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 delega la facultat de l'alcaldia d'autoritzar la celebració de
matrimonis civils.

A l'efecte de constància, es transcriuen en l'acta de la sessió tot seguit el
contingut literal dels decrets esmentats.

1} DECRETÀREES, TINENTS D'ALCALDE I DELEGACIONS

"DECRET. Vilafranca del Penedès, 14 de juny de 2011

Atès que l'article 56 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'organigrama d'estructura i funcionament. de l'Ajuntament
determina l'existència d'àrees 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

Atès que l'article 55 de la mateixa 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, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de
malaltia.

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 les assumeixin els
diferents tinents d'alcalde, emprant aquesta denominació específica.

Atès que s'estima procedent portar a terme modificacions en la denominació i
l'àmbit funcional de les diferents Àrees. .

Per tot això, DISPOSO:

1. S'estableixen, modificant en la mesura necessària l'organigrama polític
vigent( les diferents Àrees de l'Ajuntament, especificant que corresponen a
cada Area, a títol enunciatiu i no /imitatiu, els camps d'actuació següents:
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1) ÀREA D'ALCALDIA

Gabinet d'Alcaldia:

- Secretaria d'alcaldia.
- Protocol de l'Ajuntament.
- Recepció de l'Ajuntament.
- Relacions Institucionals i Vegueria Penedès.
- Representació a les xarxes ACEVIN i RECEVIN.

Barris:

- Relacions amb les associacions i entitats veïnals de Vilafranca.
- Coordinació de serveis i activitats als barris.

2) ÀREA DE SERVEIS CENTRALS l ORGANITZACIÓ

Hisenda:

- Administració financera i hisenda municipal.
- Planificació estratègica des dels punts de vista general, econòmic i financer.
- Elaboració, gestió i execució dels pressupostos municipals.
- Propostes d'elaboraCió i modificació d'Ordenances fiscals i de preus públics.
- Intervenció general i comptabilitat.
- Coordinació i supervisió econòmica dels organismes autònoms, entitats
públiques empresarials i empreses municipals.
- 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.

Governació:

~.
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- Secretaria general.
- Serveis Jurídics de l'Ajuntament.
- Gestió i tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial, i
reclamació dels danys patits pel patrimoni municipal.
- Llicències i autoritzacions d'activitats i d'ocupació de la via pública i dels
espais públics (activitats de venda, quioscos, taules i cadires, 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, i exercici de la potestat sancionadora i d'imposició de mesures
de clausura o preventives en matèria d'establiments públics, espectacles i
activitats recreatives, activitats econòmiques i d'incompliments d'Ordenances
municipals de caràcter governatiu.
- Llicències, autoritzacions, permisos, gestió de les comunicacions i control
dels requeriments tècnics de les activitats econòmiques, subjectes a prevenció
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i control ambiental, a la legislació sobre espectacles i activitats recreatives, a.
la d'equipaments comercials o innòcues.
- Estadística, padró d'habitants, registre d'unions estables de parella i serveis
generals.
- Gestió administrativa del cementiri i dels drets funeraris.
- Organització administrativa i circuits administratius.
- Direcció dels registres d'entrada i de sortida i convocatòries dels òrgans de
govern.
- Arxiu municipal.

Recursos Humans:

- 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.

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

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

Compres i contractació:

- Polítiques i gestió de compres, i criteris sobre contractació administrativa.

Plànol de la Ciutat:

- Gestió i manteniment del plànol de la ciutat.
- Control estadístic de suport al servei de Governació.
- Gestió dels sistemes GIS.

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 perjudici 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.

3) ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

•

•

Benestar Social i Família:
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- Serveis socials d'atenció primària. Inclou també la gestió dels serveis de
Centre Obert, Casa Petita, Casal de la Igualtat i les tasques que
anteriorment assumia el denominat Pla d'Igualtat, projecte adolescents,
habitatge social, càtering social, rebost solidari (conjuntament amb entitats
com Càritas, Creu Roja, etc.), grup de diàleg interreligiós, etc.
- Polítiques de suport a les famílies.

Ensenyament:

- Gestió del servei municipal de Llars d'Infants.
- Manteniment de centres escolars i d'infraestructures escolars en general, i
impuls de nous centres educatius.
- Participació en consells escolars.
- Escola d'Arts i Oficis Arsenal.
- Beques i ajuts a estudiants.
- Casals d'Estiu i similars i assumpció de les funcions anteriorment realitzades
pel Pla d'Infància.
- Innovació i Tecnologia, que inclou polítiques de foment i impuls en matèria
de noves tecnologies i societat del coneixement, IDAP, punt de suport de la
UOC,etc.

Gent Gran:

- Ajuts i programes de suport en situacions de dependència.
- Serveis d'atenció domiciliària.
- Promoció i polítiques actives de suport i participació de la gentgran.
- Promoció i coordinació amb centres de dia i habitatges tutelats, residències
per a gent gran, etc.
- Programes de teleassistència.
- Relació amb els casals per a gent gran.

Convivència i ciutadania:

- Oficina Tècnica de Ciutadania, i les tasques anteriorment adscrites al
denominat Pla per la convivència.
- Servei de mediació i educació en resolució de conflictes.
- Servei d'acollida.
- Servei d'inclusió social.
- Servei d'acreditació d'adreça

Salut:

- Sanitat, relació amb hospitals i centres d'atenció primària i impuls de nous
equipaments.
- 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.
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4) ÀREA DE TERRITORI 1MEDI AMBIENT

Urbanisme:

- 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, en la planificació de l'obra nova, sense perjudici del
manteniment i control de la despesa que porti a terme l'Àrea responsable de
Serveis Urbans.
- 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.

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.

Habitatge:

- Polítiques de rehabilitació i promoció d'habitatges amb finalitats socials, etc.,
sens perjudici de l'activitat de la Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca
del Penedès, S.L.
- Línies de subvencions per a l'accés a l'habitatge i millora d'aquest.
- Gestió de l'Oficina Municipal d'Habitatge.

Medi Ambient:

- Impuls de la política municipal en matèria de medi ambient.
- Gestió i control del medi ambient.
- Polítiques específiques de sostenibilitat ambiental.
- Manteniment i conservació d'espais periurbans, camins, rieres, 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.
- 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.

5) ÀREA D'ECONOMIA, EMPRESA1OCUPACIÓ

•

Promoció Econòmica:

6
Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

~
VEGUERIAPENEDÈS

http://www.vilafranca.cat


AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

_ Promoció econòmica, en sentit ampli, amb inclusió del desenvolupament
empresarial a través de projectes des del Centre Àgora.
_ Promoció de l'activitat econòmica del municipi. Promoció dels polígons
industrials i de les àrees econòmiques.
_ Projecte d'Escola universitària de la Vinya, el Vi i el Cava, com a espai de
promoció econòmica, formació i suport a les empreses del món del vi i el
cava.
- Representació a la Fundació Pro Penedès.

Comerç i Turisme:

_ Polítiques de comerç i fires com les del Gall i de Maig, etc., a través del
Patronat Municipal de Comerç i Turisme.
_Mercats: mercats dels dissabtes i dels dimarts, mercats de Sant Salvador i la
Pelegrina, mercat de la carn, etc. Aquestes funcions les assumeix el Patronat
Municipal de Comerç i Turisme.
_ Oficina d'Informació, promoció del turisme, etc., a través del Patronat de
Comerç i Turisme.
_ Representació en consorcis i fundacions: Consorci de Promoció Turística de
l'Alt Penedès, Fundació Pro-Penedès, Vinseum, etc.

Foment de l'Ocupació:

- Polítiques de treball.
- Oficina Municipal del Treball.
- Programes de formació per a l'ocupació.
- Gestió i suport a empreses d'inserció.
_ Representació en consorcis, fundacions i associacions: Inform, Entrem-hi,
etc.

Consum:

- Protecció dels consumidors.
- Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC).
- Gestió de la Junta Arbitral de Consum.
- Polítiques de promoció i educació per al consum responsable.
_ Control d'establiments comercials per assegurar el compliment de
normatives de consum.

Relacions Internacionals:

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

6) ÀREA DE SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA

Serveis Urbans i Mobilitat:

_ Manteniment dels vials, mobiliari urbà, parcs i jardins i l'espai públic en
general de Vilafranca.
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- Manteniment de la senyalització vlana establerta reglamentàriament,
d'orientació i dels sistemes de control del trànsit.
_ 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.
_ Conservació, manteniment, control energètic i neteja dels edificis
municipals.
- 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.
- Manteniment i control del consum energètic de l'enllumenat públic.
- Coordinació dels diferents treballs públics i privats que afecten les vies
públiques, per tal de reduir molèsties i garantir l'eficiència.
- 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.
- 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.
- Coordinació amb la Mancomunitat Penedès-Garraf en matèria de residus.

Seguretat Ciutadana:

- Direcció i prefectura superior del Cos de la Policia Local, vetllant per la seva
eficàcia, eficiència i millora 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 convivència i civisme i
dels establiments públics, sense perjudici de la potestat.sancionadora per part
del servei de Governació.
- Gestió de la grua municipal, sense perjudici de la seva forma de gestió.

Protecció Civil i Voluntariat:

•

- Protecció Civil.
- Gestió del voluntariat.
- Oficina tècnica de Voluntariat i Civisme. Gestió dels agents cívics.
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7) ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació i Participació:

_Relació amb els mitjans de comunicació i direcció del Departament de
Comunicació.

_ Butlletí municipal d'informació i altres sistemes de comunicació amb la
ciutadania.
- Imatge corporativa i comunicació global de l'Ajuntament.
- Manteniment i mil/ora 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.
- Participació i relacions ciutadanes.
- Coordinació de consells de participació ciutadana.
_ Suport a la Sindicatura Municipal de Greuges, la qual actuarà amb plena
independència.

Solidaritat i Cooperació:

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

8) AREA DE CULTURA, ESPORTS I.JOVENTUT

Cultura:

- Promoció de la creació i difusió de l'ac.tivitat cultural.
_Dinamització del cicle festiu: Festa Major, Festes de Sant Raimon, etc.
_ Impuls d'una programació cultural a través de la gestió d'equipaments o
infraestructures culturals com ara la biblioteca, exposicions, museus, teatre
(sens perjudici de les atribucions del Patronat del teatre "Cal Bolet"),
auditori, Ateneu Popular, equipament l'Escorxador, l'Escola Municipal de
Música, etc.
- Promoció de la conservació del patrimoni cultural del municipi.
- Relació amb les entitats culturals de Vilafranca.
_ 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.

Esports:

- Política d'esports i foment de la seva pràctica.
_ Manteniment, mil/ora i ampliació de les instal.lacions esportives, sens
perjudici de les atribucions estatutàries del Patronat Municipal d'Esports.
- Relacions amb les entitats esportives de Vilafranca.
- Participació en consells esportius .

.Joventut:
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- Polítiques de suport als joves, i les tasques anteriorment realitzades pel
denominat Pla Vila Jove.
- Oficina d'atenció i assessorament per a joves.
- Relació amb les entitats de joves de Vilafranca.

2. Es nomenen tinents d'alcalde primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè i
setè d'aquest Ajuntament els regidors i regidores Aureli Ruiz i Milà, Ramona
Suriol i Saumell, Josep Maria Martí i Ràfols, Maria Dolors Rius i Marrugat,
Joan Manel Montfort i Guasch, Maria Josep Tuyà i Manzanera i Raimon Gusi i
Amigó 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.

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

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

- Tinent d'alcalde de Serveis Centrals i Organització: Aureli Ruiz i Milà.
- Tinenta d'alcalde de Serveis a les Persones: Ramona Suriol i Saumell.
- Tinent d'alcalde de Territori i Medi Ambient: Josep Maria Martí i Ràfols.
.. Tinentad'alcàlde d'Economia, Empresa i Ocupació: Maria Dolors- Rius i
Marrugat.
- Tinent d'alcalde de Serveis Urbans i Seguretat Ciutadana: Joan Manel
Montfort i Guasch.
- Tinenta d'alcalde de Comunicació i Participació: Maria Josep Tuyà i •
Manzanera.
- Tinent d'alcalde de Cultura, Esports i Joventut: Raimon Gusi i Amigó.

4. Nomenar portaveu del Govern municipal el regidor 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.

5. Els tinents d'alcalde i les tinentes d'alcalde responsables d'Àrea esmentats i
nomenats en el punt 3 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
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Àrea corresponent, poden els tinents i les tinentes 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, dictar actes administratius o emprendre actuacions en relació
amb qualsevol de les delegacions establertes mitjançant aquest decret.

6. 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 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 Salut, Aureli Ruiz i Milà, podrà també dictar tota mena
d'actes administratius en aquesta matèria, amb inclusió de l'exercici de la
potestat sancionadora, quan l'acord no correspongui a la Junta de Govern.

a) ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ

- HISENDA : AUREU RUIZ l MILÀ
- GOVERNACIÓ: AUREU RUIZ l MILÀ. Aureli Ruiz presidirà també la
Ponència Municipal d'Avaluació Ambiental.
- RECURSOS HUMANS: AUREU RUIZ l MILÀ
- COMPRES: AURELI RUIZ l MILÀ
- OFICINA D'A TENCIÓ CIUTADANA: AUREU RUIZ l MILÀ
- INFORMÀTICA I PLÀNOL DE LA CIUTAT: AURELI RUIZ l MILÀ

b) ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

- BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA: RAMONASURIOL l SAUMELL.Es nomena
Ramona Suriol presidenta del Consell Municipal de Serveis Socials i presidenta
del Consell Municipal per la Igualtat.
_ ENSENYAMENT: RAMONA SURIOL l SAUMELL. Resta nomenada Ramona
Suriol i Saumell presidenta de l'organisme autònom municipal "Torras i Bages"
i presidenta del Consell Escolar Municipal.
- CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA: RAMONA SURIOL l SAUMELL. Ramona
Suriol assumeix la funció de presidenta del Consell Municipal de la
Convivència.
- GENT GRAN: RAMONA SURIOL l SAUMELL. Ramona Suriol assumeix el
càrrec de presidenta del Consell Municipal de Gent Gran.
- SALUT: AUREU RUIZ l MILÀ. Es nomena Aureli Ruiz representant de
l'Ajuntament en el Comitè Comarcal de la Creu Roja.

c) ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
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- URBANISME: JOSEP MARIA MARTÍ l RÀFOLS
- HABITATGE: JOSEP MARIA MARTÍ l RÀFOLS. Josep Maria Martí resta
nomenat president de la Comissió Municipal d'Habitatge.
- MEDI AMBIENT: JOSEP MARIA MARTÍ l RÀFOLS. Josep Maria Martí serà
president del Consell Municipal de Medi Ambient.
- PROJECTE PLA DE BARRIS A L'ESPIRALL: MARIA DOLORS RIUS l
MARRUGAT

d) ÀREA D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ

- COMERÇ I TURISME: MARIA DOLORS RIUS l MARRUGAT. Maria Dolors
Rius serà presidenta del consell rector de l'organisme autònom municipal
Patronat Municipal de Comerç i Turisme.
- CONSUM: MARIA DOLORS RIUS l MARRUGAT
- PROMOCIÓ ECONÒMICA: JOAN MANEL MONTFORTl GUASCH
- FOMENT DE L'OCUPACIÓ: MARIA JOSEP TUYÀ l MANZANERA
- RELACIONS INTERNACIONALS: EMÍLIA TORRESl MIRALLES

e) ÀREA DE SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA

- SEGURETAT CIUTADANA: JOAN MANEL MONTFORT l GUASCH. Josep
Manel Montfort presidirà el Consell Municipal de Policia Comunitària, i serà
membre de la Junta Local de Seguretat.
- PROTECCIÓ CIVIL: JOAN MANELMONTFORTl GUASCH
- SERVEIS URBANS I MOBILITAT: JOSEPMARIA MARTÍ l RÀFOLS
- NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS: AURELI RUIZ l MILÀ

f) ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

- COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ: MARIA JOSEP TUYÀ l MANZANERA.
Maria Josep Tuyà serà la presidenta de la Comissió municipal de Comunicació,
publicrratipropaganda.
- SOLIDARITAT I COOPERACIÓ: RAIMON GUSI l AMIGÓ. Raimon Gusi _
resta nomenat president de la Comissió Municipal de Solidaritat i Cooperació.

g) ÀREA DE CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT

- CULTURA: RAIMON GUSI l AMIGÓ. Es nomena Raimon Gusi i Amigó
president del consell rector de l'organisme autònom municipal "Patronat del
Teatre de Cal Bolet'~ president del Consell Municipal de la Festa Major,
president del consell d'administració de l'entitat pública empresarial Escola
Municipal de Música M. Dolors Calvet i president de la Comissió municipal
interdepartamental de seguiment del Reglament per a l'ús de la llengua
catalana a l'Ajuntament.
- ESPORTS: EMÍLIA TORRES l MIRALLES. Resta nomenada Emília Torres i
Miralles presidenta del consell rector de l'organisme autònom municipal
Patronat Municipal d'Esports, i representant municipal en el Consell Esportiu
de l'Alt Penedès. .
- JOVENTUT: EMÍLIA TORRESl MIRALLES
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7. 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 COMPOSICIÓ I ATRIBUCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

"DECRET. Vilafranca del Penedès, 14 de juny de 2011

Atès que l'article 54 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 arran de l'elecció de nou alcalde, 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 set regidors i
regidores següents: Aureli Ruiz i Milà, Ramona Suriol i Saumell, Josep Maria
Martí i Ràfols, Maria Dolors Rius i Marrugat, Joan Manel Montfort i Guasch,
Maria Josep Tuyà i Manzanera i Raimon Gusi i Amigó.

Podrà assistir a les sessions de la Junta de Govern Local sense ser-ne
membre, amb veu i sense vot, la regidora Emília Torres i Miralles.

2. Amb caràcter general, la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària
a la Casa de la Vila cada divendres, o el dia hàbil immediat posterior (amb
exclusió a aquest efecte dels dissabtes), a les 9:30 hores. La primera sessió
se celebrarà el divendres dia 17de juny de 2011.

3. 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) En matèria de contractació

_Contractació administrativa d'obres i instal.lacions, 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'aprovaci~ de la despesa, dels plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques, de les adjudicacions i de l'exercici
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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 i nomenament del personal funcionari i contractació del
personal laboral.

- 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 anticipades o parcials, ampliacions i
reduccions de jornada, 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 cof.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 i altres 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.

- 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.

•

•

D) En matèria d'urbanisme, habitatge ,medi ambient i governació
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_ Concessió i denegació de llicències municipals en general (excepte les
corresponents a obres menors), i especialment les d'obres majors, parce¡'¡ació
i segregació, divisió en propietat horitzontal, primera ocupació i ús
d'edificacions, instal.lació 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 (tret de les relatives a parades en els mercats periòdics no
sedentaris), aprovació dels informes en els expedients d'autorització
ambiental i dels informes sobre qualificació, compatibilitat o aprofitament
urbanístic.

_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.

_ Informe preceptiu dels instruments de gestió urbanística, dels actes
administratius inherents a la gestió urbanística i dels projectes d'urbanització,
així com sobre 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. Una
vegada emesos els informes, l'atribució serà exercitada definitivament per
l'alcalde mitjançant decret.

_ 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.

_ Aprovació dels convenis urbanístics que tinguin per objecte la gestió o
execució urbanística.

_ 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
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- 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 conve[1is 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 ïaltres de caràcter general.

4. 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.
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.

5. 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 CLAVARIS DE FONS

"DECRET. Vilafranca del Penedès, 14 de juny de 2011

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,
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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 DELEGACIONS MATRIMONIS CIVILS

"DECRET. Vilafranca del Penedès, 14 de juny de 2011

Atès que l'article 56 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 un regidoria determinat/da. 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.

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".

II. PERIODICITAT I DATES DEL PLE MUNICIPAL
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L'alcaldia proposa finalment, després d'una modificació del text inicial a
proposta de la CUP, l'adopció de l'acord 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.

Atès que el mateix precepte del ROM preveu 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 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.

Es fa constar que la proposta preveia inicialment, com en mandats municipals
anteriors, que es podia no convocar el Ple amb la conformitat de grups
municipals que representessin la majoria absoluta del consistori en casos
especials de manca d'assumptes. El grup de la CUPha presentat una esmena
en el sentit que la manca de convocatòria exigís la conformitat de tots els
grups, proposta que ha acceptat l'alcaldia i que ja s'ha incorporat a la
proposta aprovada.

Xavier Navarro (CUP) posa en relleu que al carrer hi ha un grup de gent que
vol entrar al Ple, cosa que la Policia no permet, i demana que no s'impedeixi
aquesta entrada. L'alcalde Pere Reguli contesta que ha conegut els fets ara
mateix i que acaba d'autoritzar l'entrada, sempre que l'ordre es mantingui.

III. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

En aquest punt de l'ordre del dia, es planteja l'acord següent:
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Atès que l'article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim 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 11 de juny de
2011, han comunicat la seva adscripció als diferents grups, els quals es
corresponen amb les diferents candidatures que van obtenir representació
arran de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011.

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, Ramona Suriol i
Saumell, Josep Maria Martí i Ràfols, Maria Dolors Rius i Marrugat, Joan
Manel Montfort i Guasch, Maria Josep Tuyà i Manzanera, Raimon Gusi i
Amigó i Emília Torres i Miralles.

Serà portaveu del grup de CiU el Sr. Aureli Ruiz i Milà.

2) Grup municipal Socialista. Resta format pels regidors i regidores
següents: Francisco Romero i Gamarra, Jordi Solà i Sebastià, Montse Arroyo
i Ferrando, Ramon Zaballa i Serra, Quima Ricart i Claver i Joan Tarrida i
Busquet.

Serà portaveu titular d'aquest grup municipal el Sr. Francisco Romero i
Gamarra, i suplent el Sr. Ramon Zaballa i Serra.

3) Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP). El formen els
regidors Llorenç Casanova i Fernàndez i Xavier Navarro i Domènech. El Sr.
Llorenç Casanova en serà el portaveu titular, i el Sr. Xavier Navarro el
portaveu suplent.

4) Grup municipal del Partit Popular (PP). Seran membres del grup del PP, i
portaveus titular i suplent respectivament, el Sr. Josep Ramon i Sogas i la
Sra. Montserrat Blasco-Pozzan.

5) Grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EuiA). Serà membre del grup, i portaveu, el Sr. Bernat
Vil/arroya i García.

6) Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Serà
membre del grup, i portaveu, el Sr. Pep Quelart i Bou.

L'anterior acord s'ha pres per unanimitat.
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IV. CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

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

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, atribuïda a les Comissions Informatives, s'hi ha
d'afegir la de seguiment de la gestió de l'alcalde, la junta de govern local i els
regidors delegats, 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.

Atès que es considera adient que el nombre de Comissions sigui inferior al
d'Àrees, portant a terme agrupacions coherents per raó de les matèries que
s'hi tractaran.

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 Organització, la qual comprèn
indicativament els serveis i activitats de l'Àrea de la mateixa denominació
segons decret d'alcaldia de 14 de juny de 2011 (hisenda, governació, recursos
humans, oficina d'atenció ciutadana, compres i contractació, plànol de la
ciutat i informàtica). 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.

b) Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la qual comprèn
indicativamen t els serveis i activitats que formen part, segons decret
d'alcaldia de 14-6-2011, de les Àrees de Serveis a les Persones i de Cultura,
Esports i Joventut (benestar Social i família, ensenyament, gent gran,
convivència i ciutadania, salut, cultura, esports i joventut).

e) Comissió Informativa d'Economia, Empresa, Treball i Participació, la qual
comprèn els serveis i les activitats que, segons decret d'alcaldia de 14 de juny
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de 2011, s'adscriuen a les Àrees d'Economia, Empresa i Ocupació, de
Comunicació i Participació i d'Alcaldia (promoció econòmica, comerç i turisme,
foment de l'ocupació, consum, relacions internacionals, comunicació,
participació ciutadana, solidaritat i cooperació, relacions institucionals, xarxes
vitivinícoles i barris).

d) Comissió Informativa de Territori i Serveis Urbans, la qual comprèn els
serveis i les activitats que, segons decret d'alcaldia de 14 de juny de 2011,
s'adscriuen a les Àrees de Territori i Medi Ambient i de Serveis Urbans i
Seguretat Ciutadana (urbanisme, obres, pla de barris Espirall, habitatge, medi
ambient, serveis urbans i mobilitat, serveis de neteja viària i residus urbans,
seguretat ciutadana, protecció civil i voluntariat).

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.

A proposta dels grups municipals, formen part inicialment de les diferents
Comissions:

~ Comissió de Serveis Centrals i Organització: Aureli Ruiz, M. Dolors Rius,
Joan Manel Montfort, M. Josep Tuyà i Raimon Gusi (Grup de CiU); Francisco
Romero, Ramon Zaballa i Jordi Solà,(grup Socialista); Llorenç Casanova i
Xavier Navarro (grup de la CUP); Josep Ramon i Montserrat Blasco~Pozzan
(grup del PP); Bernat Villarroya (grup d'ICV-EUiA) i Pep Quelart (grup
d'ERC).

- Comissió de Serveis a les Persones: Aureli Ruiz, Ramona Suriol, Raimon
Gusi i Emília Torres (grup de CiU); Francisco Romero, Ramon Zaballa, Jordi
Solà, Montse Arroyo i Quima Ricart (grup Socialista); Llorenç Casanova i
Xavier Navarro (grup de la CUP); Josep Ramon i Montserrat Blasco-Pozzan
(grup del PP); Bernat Villarroya (grup d'ICV-EuiA) i Pep Quelart (grup
d'ERC).

_ Comissió d'Economia, Empresa, Ocupació i Participació: Aureli Ruiz,
M.Dolors Rius, Joan Manel Montfort, M. Josep Tuyà i Emília Torres (grup de
CiU); Francisco Romero, Ramon Zaballa, Jordi Solà, Montse Arroyo, Quima
Ricart i Joan Tarrida (grup Socialista); Llorenç Casanova i Xavier Navarro
(grup de la CUP); Josep Ramon i Montserrat Blasco-Pozzan (grup del PP);
Bernat Villaroya (grup d'ICV-EuiA) i Pep Quelart (grup d'ERC).

- Comissió de Territori i Serveis Urbans: Aureli Ruiz, Ramona Suriol, Josep
M. Martí, M.Dolors Rius, Joan Manel Montfort, M.Josep Tuyà, Raimon Gusi i
Emília Torres (grup de CiU); Francisco Romero, Ramon Zaballa, Jordi Solà i
Joan Tarrida (grup Socialista); Llorenç Casanova i Xavier Navarro (grup de
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la CUP); Josep Ramon i Montserrat Blasco-Pozzan (grup del PP); Bernat
Vil/arroya (grup d'ICV-EuiA) i Pep Quelart (grup d'ERC).

Els canvis posteriors, a proposta dels grups municipals interessats, seran
formalitzats per decret de l'alcaldia.

3. 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 els diferents grups
municipals tindran tants vots com membres tingui el grup. Per tant, el grup de
CiU tindrà nou vots; el Socialista sis; els de la CUP i PP dos cadascun, i els
d'ICV-EUiA i ERC un vot cadascun. El dret de vot en el si de les comissions
serà exercit per cada grup municipal per mitjà d'un portaveu que designaran.

4. 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 i de cerca
d'acords.

5. 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. -

L'anterior proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Llorenç Casanova (CUP), amb relació al conjunt de la nova estructura
organitzativa de l'Ajuntament decidida per l'alcalde, manifesta que les
mesures d'organització són una responsabilitat del Govern. Ara bé, patim una
situació de crisi, d'atur i de retallades importants que exigien canvis profunds.
A parer de la CUP, caldria haver creat una regidoria de drets socials, ja que
els drets socials de les persones han de ser una prioritat, i s'hauria de lluitar
per la seva preservació amb polítiques transversals fermes. Casanova
remarca que són necessàries transformacions i justícia social, i que no es veu
clar que l'estructura acordada vagi en aquesta línia; llegint els decrets, a més,
no es fa referència a la gestió d'assumptes importants com la xarxa d'horts
urbans, el patrimoni històric, el comerç i el turisme en clau local, etc.
L'estructura organitzativa no hauria de dependre de la disponibilitat o dels
interessos dels regidors, sinó de les necessitats generals de Vilafranca, i això
no és clar que s'hagi aconseguit.

Llorenç Casanova aposta per la transparència en la gestió i per evitar en gran
mesura la professionalització de la política, i afirma que la participació
ciutadana (no com a simple element de consulta, sinó com a forma de gestió
directa de manera que es delegui el poder decisori en la societat) ha de ser
del tot prioritària a Vilafranca. La participació ciutadana hauria de ser una
Àrea específica en l'organigrama, i en canvi el decret de l'alcalde li atorga un
rol totalment secundari. Anima al Govern a treballar escoltant i fomentant la
participació' i d'acord amb el que s'ha exposat. Si és així la CUP hi estarà
d'acord, i si no ho denunciarà.
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Pep Quelart (ERC) formula una consulta sobre el sistema previst de vot
ponderat en el si de les Comissions Informatives. Pregunta si fins ara cada
membre de Comissió tenia un vot personal, i si seria factible adoptar aquest
sistema personal que prima la participació directa dels regidors i no el de vot
ponderat en funció del nombre de membres de cada grup municipal. El
secretari Francesc Giralt contesta que no recorda que en els darrers anys
s'hagi produït mai una votació en una Comissió Informativa; de tota manera,
el sistema de vot ponderat és el previst en els acords plenaris anàlegs dels
darrers mandats, i el determina específicament com aplicable l'article 46.2 d)
del Reglament orgànic municipal.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que el nombre d'Àrees previst
(vuit) sembla excessiu. Recorda que l'any 2007 el grup de CiU va parlar, amb
relació a les Àrees acordades per l'alcalde Marcel Esteve, que n'hi havia
massa, quan el nombre era inferior a l'actual. Hi ha Àrees amb un sol regidor
que comanda totes les Delegacions, i tot fa pensar que s'han previst Àrees a
mida dels diferents regidors i regidores, pensant en la seva situació,
interessos i disponibilitat.

L'alcalde Pere Reguli recorda que cada Govern s'organitza com creu oportú.
S'ha optat pel sistema que s'hç considerat millor en funció de les
circumstàncies i de les necessitats, i la seva efectivitat ja es veurà amb el pas
del temps. Altrament, la major part de les polítiques tenen un caràcter
transversal, i s'apostarà clarament tant com es pugui per defensar els drets
socials.

v. CRITERIS SOBRE RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES DELS REGIDORS
I REGIDORES

L'alcaldia proposa al Ple que es prengui 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.

Per això, s'ACORDA:

A) S'aplicaran les retribucions i les assistències següents:

- Retribució mensual de l'alcalde, que té reconegut el règim de dedicació
exclusiva (14 pagues cada any): 4.200 €. Aquesta retribució no la percebrà
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però l'alcalde de Vilafranca, que no tindrà reconeguda cap dedicació, mentre
la persona titular del càrrec percebi també retribució pel càrrec de diputat al
Parlament de Catalunya.

- Retribució mensual de regidors i regidores que siguin Tinents o Tinentes
d'alcalde i que segons resolució de l'alcaldia tinguin una dedicació a
l'Ajuntament del 90 per 100 de la jornada ordinària. El màxim de càrrecs en
aquest apartat serà de dos. 2.700 euros mensuals (14 pagues cada any).

- Assistències per concurrència efectiva a sessions dels òrgans co¡'¡egiats 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):

S'apliquen les quantitats següents per cada sessió del Ple, Comissió
Informativa o Junta de Govern Local (en aquest darrer cas segons
designació de l'alcalde, de ple dret o amb veu i sense vot) a la qual s'hagi
assistit, en funció de si es tracta de l'alcalde, d'un regidor/a (sense
retribució) amb delegacions específiques de l'alcaldia sobre serveis
municipals, d'un/a portaveu de grup municipal (un/a per cada grup) o d'un
regidor/a que no reuneixi cap d'aquestes condicions.

C. Informativa o Ple
Junta de Govern

•

Regidor/a Delegat/da(o Alcalde) .
Regidor/a portaveu grup .
Resta de regidors/res .

400€
400€
200€

700€
700€
350€

Les quantitats esmentades en concepte d'assistència es percebran només
per la concurrència efectiva a les sessions del Ple, de les Comissions
Informatives o de la Junta de Govern Local, si bé no es percebran més de
deu assistències per anyal Ple, ni més de deu assistències a l'any per
Comissió Informativa, ni més de vint-i-quatre assistències per any a la
Junta de Govern Local (o deu en el cas específic de l'alcalde), encara que el
nombre de sessionsa les quals s'hagués assistit fos superior.

La percepció de quantitats per assistència a sessions de la Junta de Govern
Local es condiciona al requisit que la persona interessada dediqui a les
seves tasques i responsabilitats com a membre del Govern municipal un
nombre d'hores no inferior a deu setmanals, en el qual còmput de dedicació
no s'inclouen les assistències al Ple o a les Comissions Informatives de les
quals sigui membre.

B) Les quantitats establertes en la lletra A anterior s'entenen íntegres o
brutes i referides a l'any 2011, 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
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actualització, si escau, tindrà lloc en el mes de gener de 2012). 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.).

C) 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.

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

L'anterior acord s'ha adoptat amb 11 vots a favor (grups de CiU i del PP), 4
en contra (CUP, ICV-EUiA i ERC) i 6 abstencions (grup Socialista).

Pep Quelart (ERC) afirma que l'equip de Govern ha manifestat en els
darrers dies que amb la proposta que formula el cost econòmic dels
membres del Govern es reduïa respecte d'etapes anteriors. És cert que
l'alcalde no cobrarà retribució per nòmina, però ara es diu que a banda del
seu sou com a diputat cobrarà assistències a sessions, la qual cosa és
transcendent. D'altra banda, els regidors del Govern ara no només cobraran
com abans assistències al Ple i a les Comissions, sinó també a la Junta de
Govern. El Govern de CiU planteja per tant canvis substancials del sistema,
i sembla que en molts casos els regidors de Govern obtenen uns increments
econòmics rellevants; si això és així, ERC no hi pot estar a favor, i no és
moment amb la crisi de canvis i d'increments econòmics.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que hi ha diferents punts no clars en
la proposta, i que d'acord amb les mocions aprovades pel Ple sobre
transparència els drets econòmics individuals dels regidors haurien de ser
publicats i penjats a l'espai web municipal, sense haver d'acudir a càlculs
aritmètics per a saber-ne els imports exactes i les modificacions
enregistrades.

Villarroya fa referència al sou que cobra l'alcalde Pere Reguli com a diputat,
i a les assistències que es pretén que cobri de l'Ajuntament. A parer seu,
l'alcalde s'hauria de dedicar exclusivament a l'alcaldia, cobrant una
retribució adequada, i hauria de cedir el càrrec de diputat a una altra
persona del seu partit, ja que els alcaldes han de fer plenament d'alcaldes i
els diputats de diputats. Moltes gestions municipals (i posa l'exemple de les
subvencions per a les obres del VINSEUM que es troben en un moment
delicat) les ha de fer l'alcalde, i si aquest dedica una part important del seu
temps al Parlament l'Ajuntament pot patir conseqüències negatives.
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Josep Ramon (PP) afirma que l'alcalde s'hauria de dedicar en exclusiva a
l'alcaldia, i que les afirmacions de Pere Reguli en el sentit que la seva
condició de diputat pot permetre obtenir contactes i avantatges útils per a
Vilafranca s'hauran de demostrar. Respecte de la proposta inicial, el PP
discrepava de l'increment substancial previst per via d'assistències per als
regidors del Govern sense retribució, però finalment a iniciativa del PPs'ha
matisat la proposta, en el sentit de condicionar el cobrament de les
assistències a la Junta de Govern a una dedicació mínima de 10 hores
setmanals a l'Ajuntament, de manera que aquests regidors estaran
equiparats en la pràctica a una mitja jornada. Si computem el cas de
l'alcalde, el dels dos regidors amb dedicació i el dels sis regidors a mitja
jornada, s'obté un total d'unes sis dedicacions exclusives. El PP votarà a
favor perquè ho considera raonable, de la mateixa manera que ho va
considerar raonable fa quatre anys quan una proposta semblant la va
plantejar el PSC.

Xavier Navarro (CUP), afirma que en els anys 2003 i 2007, com ara, la CUP
ha demanat una rebaixa dels sous dels regidors del Govern i de l'oposició, i
això en aquests temps de crisi i de retallades és més necessari que mai per
mantenir la credibilitat davant la societat. A parer seu, hi hauria d'haver una
llei que establís els barems retributius aplicables, ja que és absurd que els
regidors hagin de votar en el Ple els sous que ells mateixos cobraran.

Xavier Navarro diu que caldrà vetllar perquè no cobrin assistències a
sessions aquells regidors i regidores que no hi assisteixin, i destaca que els
regidors del Govern per primer cop passaran a cobrar, si la proposta
prospera, assistències a les Juntes de Govern. Navarro pregunta si,
respecte de la realitat de fa tres mesos, els membres del Govern veuen.
incrementades les seves retribucions; la CUP observa que sí que hi ha un
increment per al Govern no ja respecte de 2007, sinó amb relació a la
realitat existent fins ara, i la CUPvotarà contra la proposta.

Francisco Romero (grup Socialista) recorda que el PSCja ha manifestat en
anteriors ocasions el seu parer favorable a la dedicació de l'alcalde en
exclusiva a l'Ajuntament. Es planteja un canvi de sistema, perquè dos
regidors cobrarien retribució per dedicació, mentre que la resta del Govern
percebria assistències no només al Ple o a les Comissions, sinó també a la
Junta de Govern, de manera que tots ells s'equipararien de fet a mitges
dedicacions. S'augmenten per tant els drets econòmics dels membres del
Govern, i caldrà exigir-los una dedicació important; la proposta modificada
a darrera hora parla de 10 hores setmanals com a mínim, però sembla obvi
que la dedicació als afers municipals hauria de ser superior.

L'alcalde Pere Reguli afirma que ell no cobrarà més assistències de
l'Ajuntament que fins ara en termes de quantitat econòmica, i ha deixat clar
que tindria el sou de diputat, i que com alcalde cobraria assistències per
una quantitat mensual igual que els portaveus dels grups de l'oposició.

El sistema, constata Reguli, és pervers, ja que una llei hauria de marcar els
imports en funció dels habitants o del pressupost. Però això no és així i ho
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ha de fixar legalment el Ple. Si volem evitar massa salaris i cotitzacions a la
Seguretat Social, legalment només es pot compensar per assistències a
reunions, i aquest fet distorsiona la realitat. Els ciutadans poden pensar que
un regidor cobra molt per assistir a un Ple o a una Comissió, i aparentment
és així, però s'ha de tenir present que en el fons no cobra per assistir a
reunions, sinó per la important feina de cada dia a l'Ajuntament, i la
proposta d'acord tracta de cercar una compensació econòmica global
raonable a la dedicació que es porta a terme.

Pere Reguli també afirma que personalment i familiarment VIUria més
tranquil amb una sola dedicació (alcalde o diputat). Ara bé, sense cobrar
dos sous (sinó només el de diputat i assistències de l'Ajuntament) opta per
exercir com alcalde i com a diputat, càrrecs que pot compatibilitzar
correctament com ho ha fet fins ara, i com ho fan altres persones de
diferents partits de Catalunya. La seva condició de diputat pot reportar
contactes beneficiosos per a Vilafranca, com passa en el cas del segon
Ambulatori; també diu queies gestions sobre el VINSEUM ja s'han fet, i que
la condició de diputat no ha estat ni és cap problema.

Aureli Ruiz (CiU) afirma que el sistema es canvia perquè era incongruent,
tal com va dir ERC l'any 2007, ja que establia regles molt forçades en funció
de circumstàncies personals dels regidors. Ara es vol ser clar i transparent, i
s'estableix que tots els regidors de Govern sense salari i Seguretat Social
(aquests seran només dos) cobraran assistències, amb un total econòmic
equiparable a mitja jornada. En la redacció final es parla d'un mínim de 10
hores setmanals sense incloure Plens i Comissions Informatives, però és
clar que les dedicacions en la pràctica seran molt superiors, entre setmana
o durant el cap de setmana. Es podia haver optat per dedicacions a mitja
jornada amb salari i Seguretat Social, però s'ha preferit aquesta fórmula
que estalvia costos de Seguretat Social.

Ruiz manifesta que el cost és semblant al d'octubre de 2010 (abans de la
renúncia al sou de l'alcalde per la seva condició de diputat) si tenim en
compte també els costos de Seguretat Social, i efectivament respecte a fa
dos o tres mesos hi ha un cert increment. Altrament Vilafranca, quant als
costos del Govern, està a un nivell baix respecte a altres Ajuntaments
comparables.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que està establert que els alcaldes del
seu partit no són alhora diputats. És millor la dedicació exclusiva, i insisteix
en el cas de les importants subvencions per al VINSEUM que no s'han de
perdre, per a la qual cosa cal la gestió de l'alcalde. L'alcalde replica el cas
del VINSEUM, diu que té coneixement de l'assumpte (subvencions creuades
que s'han de coordinar per no perdre uns recursos que són necessaris) i
afirma que hi està i hi estarà al damunt tant com sigui necessari, sense que
la seva condició de diputat suposi cap destorb.

Xavier Navarro (CUP) pregunta novament si els drets econòmics del Govern
s'incrementen respecte del més d'abril o de maig d'enguany, i si és possible
que es cobrin assistències sense assistir realment a les sessions. L'alcalde
Pere Reguli contesta que es controla l'assistència a sessions i que des la
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secretaria s'han fet requeriments i advertiments, de manera que no s'han
de percebre les quantitats establertes si no s'assisteix a les sessions
mínimes previstes. També afirma l'alcalde que es farà una comparativa i es
penjarà al web municipal. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que la despesa dels
òrgans de Govern es redueix respecte de 2007, i que quan CiU va entrar al
Govern l'any 2009 no va fer ús de tota la possibilitat de despesa. Ara
l'alcalde és diputat i CiU té un regidor mes. S'incrementa la quantitat
respecte a dos mesos enrere, és cert, però es tracta de circumstàncies
diferents, i de xifres raonables inferiors a les d'altres èpoques.

Francisco Romera (grup Socialista) manifesta que si comparem l'acord
anterior de 2007 i el que ara ens ocupa s'observa que l'alcalde cobrarà per
assistències de l'Ajuntament una quantitat superior a la d'abans de les
eleccions de maig de 2011. Després de ser elegit diputat i de passar a
percebre el sou de diputat, Pere Reguli havia de cobrar de l'Ajuntament per
assistir als Plens només, perquè no assistia a les Comissions Informatives i
no estava prevista cap assistència a la Junta de Govern. Ara es modifica
l'acord i es diu que cobrarà per assistències als Plens i a les Juntes de
Govern (amb un límit de 10 sessions cada any), per la qual cosa és obvi que
arran del nou concepte d'assistències a la Junta de Govern Local l'alcalde
tindrà un increment econòmic considerable respecte de la situació existent
en el primer semestre de 2011, quan ja era diputat al Parlament. L'alcalde
Pere Reguli contesta que ell va ordenar redactar l'acord en el sentit que
cobrés el mateix que venia cobrant abans de les eleccions, i el mateix que
perceben els portaveus dels grups municipals, i entén que això és així.

VI. PLACES PERSONAL EVENTUAL O DE CONFIANÇA

Se sotmet al Ple per l'alcaldia la següent proposta d'acord:

Atès que l'article 304 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableix que el nombre, les característiques i la retribució del
personal eventual que presta serveis de confiança o d'assessorament són determinats pel ple de cada
corporació. D'altra banda, una vegada pres l'acord plenari esmentat, correspon a l'alcalde lliurement el
nomenament i la separació d'aquests funcionaris eventuals, els quals cessen en qualsevol cas automàticament
en acabar el mandat de l'autoritat que els hagi nomenat.

Per això, s'ACORDA:

1) Procedir a la creació d'una plaça reservada a funcionaris eventuals o de confiança, d'acord amb el detall
següent:

Denominació: Cap de Gabinet d'alcaldia.

Funcions: Coordinació del Servei de Comunicació i suport a les tasques de protocol i secretaria de l'alcalde.

Dedicació: la seva dedicació serà a jornada completa.

Retribució: La retribució anual integra o bruta serà de 35.000 euros (2.500 euro s mensuals per catorze
pagues).

Les retribucions esmentades s'entenen referides a l'any 2011, i cada exercici pressupostari anual
s'actualitzaran d'acord amb les previsions pressupostàries que s'acordin.
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Requisits: no s'estableix cap requisit acadèmic o altre d'especial d'accés al càrrec, reservant-se el
nomenament a la potestat discrecional de l'alcalde.

2) Publicar aquest acord, així com el de nomenament que acordi l'alcalde, al BOP, al DOGC i al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament.

Aquesta proposta no ha estat sotmesa a votació ni s'ha adoptat, ja que ha
estat retirada per l'alcaldia després de les manifestacions fetes pels diferents
grups municipals.

L'alcalde Pere Reguli afirma que les places de confiança van ser fa un temps
dues i darrerament una, si bé el Govern de CiU no n'ha cobert cap. Es tracta
de disposar d'una plaça de Gabinet d'alcaldia de reforç per a lligar els
assumptes de comunicació i protocol. No és clar encara si es cobrirà ni amb
quina persona, però es tracta de tenir-ho previst, amb el benentès que la
persona triada cessaria si cessa l'alcalde o CiU deixa el Govern. Un
Ajuntament com el de Vilafranca és lògic que disposi d'alguna plaça d'aquesta
mena.

Pep Quelart (ERC) afirma que es tracta d'un assumpte del Govern, al qual
l'oposició no ha de donar un suport, ja que és el Govern el que ha de valorar
la necessitat de la plaça. De tota manera, hi havia una persona treballant a
Comunicació i va ser traslladada al.legant que no era necessària, però ara
sembla que es torna a plantejar la necessitat. Quan el Govern hagi decidit si
cal la plaça i quina persona l'ocuparia se'n pot parlar, però ara no existeix
informació suficient per a decidir.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la d'organitzar-se és una potestat del
Govern. Sobre la creació d'un càrrec de confiança el seu grup no té res a
objectar, si bé s'ha d'exigir al Govern que sigui eficaç.

Josep Ramon (PP) recorda que el seu grup ha donat suport en altres ocasions
a la creació d'alguna plaça de confiança, quan era lògic com en el cas per
exemple de la secretària de l'alcalde. Però aquí es planteja nomenar un Cap
de Gabinet amb tasques sobre comunicació, i això no és necessari quan ja
l'Ajuntament disposa d'un Cap de Premsa i d'una secretària de l'alcalde. Un
nou càrrec de Cap de Gabinet no està justificat, i sorprèn a més que no se li
demani cap titulació o requisit.

Xavier Navarro (CUP) afirma que actualment a l'Ajuntament no hi ha cap
càrrec de confiança, i que la CUPestà en contra d'aquesta mena de càrrecs,
per la qual cosa votarà contra la proposta. Si cal cobrir un lloc de treball, s'ha
de fer convocatòria pública i concurs, i establir els requisits. A més, no s'ha
informat des del Govern a qui es vol nomenar, i per tant s'ignora de si es
tracta d'un bon professional o d'un amic.

Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que es vol crear un càrrec de
confiança amb funcions poc concretes. El Govern hauria de detallar les
funcions, i fer públic la identitat de la persona en la qual s'ha pensat per al
càrrec.
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Aureli Ruiz (CiU) manifesta que la figura de Cap de Gabinet és semblant a la
creada pel Ple l'any 2007. La secretària de l'alcalde ja té prou feina i el Cap de
Premsa treballa pràcticament sol, per la qual cosa pot ser necessari un reforç.
Proposa crear la plaça, i ja es veurà si es cobreix o no segons les necessitats;
en cas afirmatiu, no s'ha decidit cap persona concreta i es faria una selecció,
per bé que el càrrec és de certa confiança, com el seu propi nom indica.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que no és lògic, com pretén el
Govern, crear una plaça de confiança amb funcions poc definides per si acaba
essent necessària. Proposa que es retiri la proposta i que, si el Govern
concreta més endavant la necessitat, la plantegi novament al Ple.

L'alcalde Pere Reguli, a la vista de la situació, retira la proposta i afirma que
es reserva la possibilitat de presentar-ne una de nova al Ple en un altre
moment. Tot i així, lamenta que en un Ajuntament com Vilafranca no es
permeti a l'equip de Govern per part del Ple crear ni tan sols una plaça de
confiança.

VII. REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ÒRGANS I ENTITATS

. Es planteja al Ple la proposta següent:

Constituït el consistori elegit pels ciutadans i les ciutadanes de Vilafranca en
les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011, és procedent el
nomenament per part del ple dels representants de la corporació en
organismes autònoms, societats, altres òrgans co¡'¡egiats i entitats.

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

Realitzades consultes amb els representants dels grups municipals, i rebudes
les propostes adients, s'acorda realitzar els nomenaments següents:

1) Representant de l'Ajuntament a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-
Garraf. Representant titular: Aureli Ruiz i Milà; lr suplent: Josep M. Martí i
Ràfols; 2n suplent: Maria Dolors Rius i Marrugat.

2) Membres del Patronat de la fundació "Hospital Comarcal de Vilafranca'~
independentment de la condició de president que ostenta l'alcalde: Aureli Ruiz
i Milà (grup de CiU) i Ramon Zaballa i Serra (grup Socialista).

3) Membres del Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (Hospital
Comarca/): Aureli Ruiz i Milà (grup de CiU) i Teresa Terrades i Pons (grup
Socialista). Aureli Ruiz i Milà ocuparà el càrrec de vicepresident del Consell
Rector.

•
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4) Representants de l'Ajuntament en el Consorci Sociosanitari de Vilafranca
del Penedès (Centre Ricard Fortunyj: Ramona Suriol i Saumell (CiU), Foix
Sogas i Casanova (grup Socialista), i Francisca Galisteo i Martínez (grup del
PP). Resta pendent el nomenament d'un altre representant proposat pel grup
de la CUP.

5) Representant de l'Ajuntament de Vilafranca a l'assemblea general i òrgans
de l'entitat Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: el regidor Raimon
Gusi i Amigó.

6) Consell Escolar Municipal: presidenta, per delegació de l'alcaldia, Ramona
Suriol i Saumell (regidora d'Ensenyament). A més, en formaran part les
persones següents proposades pels grups municipals: Anna Doblas i Ruiz
(CiU), Quima Ricart i Claver (grup Socialista), Maria José Lou i Marco (PP) i
Laura Domingo i Peñafiel (ICV-EUiA) . Resten pendents dos nomenaments a
proposta dels grups de la CUPi d'ERC.

7) Consell Escolar Comarcal: Ramona Suriol i Saumell (regidora
d'Ensenyament).

8) Consells Escolars de Centre: seran representants municipal en els sis
Centres d'educació infantil i primària i en els tres Centres d'educació
secundària tècnics i tècniques municipals relacionats amb la matèria,
designats per l'alcaldia.

9) Fundació privada "Montserrat Junyent i Parera": La regidora Ramona Suriol
i Saumell.

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

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

12) Representant en l'Assemblea de l'associació AMTU (Agrupació de
Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de
Barcelona): El regidor de Serveis Urbans i Mobilitat Josep Maria Martí i Ràfols.

13) Associació ACEVIN: L'alcalde Pere Reguli i Riba.

14)Associació INFORM (Institut per a la Formació de Joves vers
l'Administració d'Empreses) i fundació privada INFORM: La regidora de
Foment de l'Ocupació Maria Josep Tuyà i Manzanera.

15) Associació ENTREM-HI (Associació per a la integració de persones amb
dificultats socio-Iaborals): La regidora de Foment de l'Ocupació Maria Josep
Tuyà i Manzanera.

16) Associació internacional de ciutats educadores (AlCE): La regidora
d'Ensenyament Ramona Suriol i Saumell.
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17) Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat: El regidor de Medi
Ambient Josep Maria Martí i Ràfols.

18) Representant al Consell General i al Comitè Executiu de l'Associació Pacte
Industrial per a la Regió Metropolitana de Barcelona: El regidor de Promoció
Econòmica Joan Manel Montfort i Guasch.

19) Associació Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació:
Ramona Suriol i Saumell.

20) Representants al Comitè d'Avaluació i Seguiment Llei de Barris (Espirall):
Ramon Zaballa i Serra (grup Socialista), Lorenzo Claver i Carrasco (PP) i
Bernat ViI/arroya i Garcia (ICV-EUiA). Resten pendents els nomenaments dels
representants que han de proposar els grups de la CUPi d'ERC.

21) Consorci LOCALRET:Aureli Ruiz i Milà (titular) i Josep M. Martí i Ràfols
(suplent).

22) Consell del Consorci de Comunicació Local (COM): Maria Josep Tuyà i
Manzanera.

23) Consell Rector de l'organisme autònom Patronat Municipal d'Esports.
Presidenta, per delegació de l'alcaldia, la regidora d'Esports Emília Torres i
Miralles; Vocals en representació del consistori (5): Jordi Solà i Sebastià (grup
Socialista), Jordi Bové i Moncusí (PP) i Toni Peñafiel i Hervàs (ICV-EUiA).
Caldrà portar a terme dos nomenaments més a proposta dels grups de la CUP
i d'ERC.

Resta pendént també el nomenament dels cinc vocals que ha de nomenar el
ple a proposta del Consell Municipal d'Esports.

24) Consell Rector del Patronat Municipal de Comerç i Turisme. Presidenta,
per delegació de l'alcaldia, la regidora de Comerç i Turisme Maria Dolors Rius i
Marrugat. Vocals en representació directa del consistori (5): Lluís Gil i Becerro
(grup Socialista), Salvador Córdova i Martínez (PP) i Raimon Rovira i Bonastre
(ICV-EUiA). Caldrà portar a terme dos nomenaments més a proposta dels
grups de la CUPi d'ERC.

Resta pendent el nomenament pel ple dels cinc vocals que ha de proposar el
Consell del Patronat.

25) Consell Rector del Patronat del Teatre de "Cal Bolet". President, per
delegació de l'alcaldia, el regidor de Cultura Raimon Gusi i Amigó. Vocals
representants directament del consistori (5): Ramon DiI/a i Martí (grup
Socialista), Jordi Bové i Moncusí (PP) i Àngels Travé i Ràfols (ICV-EUiA).
Caldrà portar a terme dos nomenaments més a proposta dels grups de la CUP
i d'ERC.

Resta pendent el nomenament dels dos vocals vinculats al món de la cultura i
dels vocals que han de ser proposats per les entitats culturals de la vila.
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26) Consell Rector de l'Organisme Autònom "Torras i Bages". Presidenta, per
delegació de l'alcaldia, la regidora d'Ensenyament Ramona Suriol i Saumell.
Vocals representants del consistori (7): Benjamí Borràs i Delgado (CiU), Marta
Junqué i Surià (grup Socialista), Olga Alarcón i Moreno (PP) i Nicoléis A.
Compañoni i Pezzutto (ICV-EUiA). Caldrà portar a terme dos nomenaments
més a proposta dels grups de la CUPi d'ERC.

Resta pendent el nomenament dels vocals no representants del consistori,
que serà fet per decret de l'alcaldia a proposta dels sectors i entitats previstos
estatutàriament.

Quant als òrgans en què, al marge de la presidència que correspondrà al
regidor delegat de la matèria corresponent, hi ha un representant de cada
grup municipal (Comissió de Comunicació, publicitat i propaganda, Comissió
interdepartamental de seguiment del Reglament per a l'ús de la llengua
catalana, Consell Municipal de Serveis Socials, Consell Municipal per la
Igualtat, Consell Municipal de Medi Ambient, Consell Municipal de Policia
Comunitària, Consell Municipal sobre la Convivència, Comissió de Solidaritat i
Cooperació, Comissió per a la Gent Gran i Comissió Municipal d'Habitatge), els
grups han fet o faran les seves propostes de nomenament, les quals seran
ratificades per resolució de l'alcaldia.

Tots els els nomenaments pendents d'acord amb els punts 4, 6, 20, 23, 24,
25 i 26 anteriors seran portats a terme, d'acord amb les propostes rebudes,
per decret de l'alcaldia, a favor de la qual es formalitza la delegació adient,
sens perjudici de donar compte al Ple dels nomenaments.

Resten també pendents els nomenaments dels consells d'administració de les
societats municipals SERCOM,S.L. , SOVIPAR,S.L., Societat Municipal
d'Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L. i Empresa Municipal d'Aigües,
S.A., nomenaments que es faran més properament a través del ple constituït
en junta general.

L'anterior acord ha estat pres per unanimitat.

Pep Quelart (ERC) afirma que proposarà els representants d'ERC en el decurs
de les properes hores.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) agraeix l'acceptació dels càrrecs per part de les
persones (membres o no d'ICV) proposades pel seu grup. En el darrer mandat
van participar en diferents òrgans i comissions fins a 21 persones proposades
per ICV, amb dedicació i sense retribució, la qual cosa s'ha de valorar molt
positivament.

Josep Ramon (PP) pregunta si és possible que en cas d'impossibilitat de les
persones nomenades assisteixi a les reunions una persona substituta, i el
secretari afirma que el nomenament és personal, i que sense una reforma
d'estatuts això no és possible. L'alcalde Pere Reguli afirma que creu que res
no impedeix, no obstant, l'assistència de persones substitutes, si és amb veu
però sense vot, la qual cosa és corroborada pel secretari.
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Xavier Navarro (CUP) manifesta que la CUP presentarà els seus representants
la setmana vinent, prèvia assemblea. Demana que les convocatòries i les
actes dels diferents òrgans i consells es facin arribar també als grups
municipals, a l'efecte de coordinació.

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

)

)

El secretari,
\
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