
AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 01/2013
Caràcter: extraordinari
Data: 15 de gener de 2013
Horari: de 20,03 a 20,42 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
- Anna Doblas i Ruiz
- Raimon Gusi i Amigó
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Joan Manel Montfort i Guasch
- Xavier Navarro i Domènech
- Pep Quelart i Bou
- Quima Ricart i Claver
- Maria Dolors Rius i Marrugat
- Francisco Romero i Gamarra
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Joan Tarrida i Busquet
- Emília Torres i Miralles
- Maria Josep Tuyà i Manzanera
- Bernat Villarroya i Garcia
- Ramon Zaballa i Serra

S'han excusat d'assistir-hi:

- Josep Ramon i Sogas

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
ordinària de data 18 de desembre de 2012. L'acta s'aprova per
assentiment.
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I. PRESA DE POSSESSIÓ D'ANNA DOBLASCOM A REGIDORA

S'informa que, arran de la renúncia al càrrec de regidora presentada per
Ramona Suriol i Saumell, de la qual en va tenir coneixement el Ple
municipal el dia 18 de desembre de 2012, la Junta Electoral Central ha
lliurat la preceptiva credencial que acredita la designació com a nova
regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès d'Anna Doblas i Ruiz, pel
fet de formar part com a candidata núm. 10 de la llista electoral de
Vilafranca a les eleccions municipals de 22 de maig de 2011, per
Convergència i Unió (CiU).

També s'informa que Anna Doblas ha presentat abans d'aquesta sessió les
declaracions sobre béns patrimonials, i sobre causes de possible
incompatibilitat i activitats, a què es refereix la Llei reguladora de les bases
de règim local. A la vista d'aquestes declaracions, es presumeix que Anna
Doblas no es troba afectada per causes legals d'incompatibilitat.

L'alcalde Pere Reguli crida a Anna Doblas perquè prengui possessió del seu
càrrec; d'acord amb l'article 108.8 de la Llei del règim electoral general, per
adquirir la plena condició de regidora ha de prometre o jurar acatament a la
Constitució.

La pregunta que se li formula a Anna Doblas és:

" PROMETEUO JUREU, PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR, COMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE
L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS, AMB LLEIALTAT AL REI, I
RESPECTARLA CONSTITUCIÓ I L'ESTATUTD'AUTONOMIA DE CATALUNYA?"

Anna Doblas accepta el càrrec de regidora d'aquest Ajuntament, i expressa
el seu respecte sota la fórmula: "Sí, ho prometo".

L'alcalde imposa a Anna Doblas, que pren possessió del càrrec, el medalló i
l'escut acreditatius corresponents.

Anna Doblas agraeix a l'alcalde i a l'equip de govern l'oportunitat que se li
brinda. Declara sentir-se acompanyada, il.lusionada i amb ganes de
treballar per Vilafranca, i de fer-ho tan bé com sigui possible. Recorda que
quan era molt petita (a finals dels anys 70 del segle XX) va demanar al seu
pare que l'acompanyés a les manifestacions reivindicatives per aconseguir
un Estatut d'Autonomia per a Catalunya. També es mostra agraïda als seus
pares pels valors que li han transmès, a la seva parella i al seu fill.

L'alcalde Pere Reguli dóna la benvinguda a Anna Doblas, i subratlla que té
ideologia i ganes de treballar.

En nom dels diferents grups municipals, Ramon Zaballa (grup Socialista),
Pep Quelart (ERC), Bernat Villarroya (ICV-EUiA), Montserrat Blasco (PP) i
Llorenç Casanova (CUP) també donen la benvinguda com a nova regidora a
Anna Doblas, i li desitgen sort, encert i bona feina.
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III. CARTIPÀS
MODIFICACIONS.

MUNICIPAL. DELEGACIONS D'ALCALDIA.

En aquest punt de l'ordre del dia, es dóna compte al Ple del decret
d'alcaldia, dictat avui mateix 15 de gener de 2013, següent:

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 adient modificar, coincidint amb el cessament com a
regidora de Ramona Suriol i Saumell, i la presa de possessió com a nova
regidora d'Anna Doblas i Ruiz, el decret de delegacions dictat en aquest
mandat municipal el14 de juny de 2011, i modificat puntualment per un altre
decret de 14 de setembre de 2011. Es dicta per tant, per a una major
claredat, un nou decret complet en la matèria que abasta les diferents
delegacions, ja es modifiquin o no.

Per tot això,

DISPOSO:

1. S'estableix, modificant en la mesura necessària l'organigrama polític vigent,
que corresponen a cada Àrea, amb les denominacions que s'esmenten i a títol
enunciatiu i no /imitatiu, els camps d'actuació següents:

1) ÀREA D'ALCALDIA

Gabinet d'Alcaldia:

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

2) ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I 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, empreses municipals i fundacions del sector públic
municipal.
- 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:

- 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 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, 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 civisme i les 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.
- 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.
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- Tramitació d'expedients sancionadors per contravenció d'Ordenances
municipals.

Recursos Humans:

- Direcció i gestió del personal.
- Negociació coJ.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.

Estadística:

- 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:

- Serveis socials d'atenció primària (servei d'orientació i informació i servei
de tractament social). Inclou també la gestió dels serveis del Centre Obert,
Casa Petita, Casal x la Igualtat, habitatge social, càtering social, etc.
- Polítiques de suport a les famílies, gent gran que viu sola.
- Ajuts i programes de suport a la dependència.
- Serveis d'atenció domiciliària.
- Programes de teleassistència.
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- Polítiques transversals de foment de l'Igualtat entre persones, i tasques que
anteriorment eren assumides pel denominat Pla per la Igualtat.
- Suport tècnic i jurídic a situacions de violència de gènere.
- Representació en consorcis, fundacions i associacions (Centre Socio-sanitari
Ricard Fortuny, Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, Fundació Hospital de
Vilafranca, Fundació Amàlia Soler, Associació Ressó, etc.).

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.
- Suport a l'Escola d'Arts i Oficis Arsenal.
- Beques i ajuts a estudiants.
- Casals d'Estiu i similars, infància i suport a activitats extraescolars.

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:

- 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 correspon de l'Ajuntament per part d'altres regidories.

4 J ÀREA DE TERRITORI l MEDI 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).
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- 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.

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, amb els programes corresponents
(gestió d'ajuts, Borses d'Habitatge, problemes de desnonaments, etc.).

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.
- Polítiques d'horts urbans.
- Control i inspecció de sorolls, publicitat indesitja da, 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, EMPRESA I OCUPACIÓ

Promoció Econòmica:

- 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 del 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.
- 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.
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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, mercat de Sant Salvador,
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.

Ocupació i Formació:

- Polítiques municipals 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 relacionades amb la
matèria: Inform, Entrem-hi, etc.
- Polítiques de foment, formació i impuls en matèria de noves tecnologies i
societat del coneixement, IDAP, punt de suport de la UOC, etc.

Consum:

- Protecció dels consumidors.
- Oficina Municipal d1nformació 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.

6) ÀREA DE SERVEIS URBANS l SEGURETAT CIUTADANA

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.
- 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 clel 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.
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- 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.

Mobilitat:

- 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.

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 l'activitat realitzada per
l'empresa municipal SOVIPAR,S.L.

Protecció Civil:

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

7) ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

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.
- Imatge corporativa i comunicació global de l'Ajuntament.
- Manteniment i millora dels llocs web de l'Ajuntament.
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- Ràdio i televisió municipal, sens perjudici de l'autonomia de la societat
municipal SERCOM,S.L.en aquesta matèria.

Participació Ciutadana i Voluntariat:

- Participació ciutadana i gestió 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.

8) ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ SOCIAL

Cultura:

- Promoció de la creació i difusió de l'activitat cultural.
- Dinamització del cicle festiu: Festa Major, Festes de Sant Raimon, etc.
- Promoció de la Festa Major, i relacions amb la Fundació i amb el Consell
de la Festa Major.
- Promoció d'activitats relacionades amb Vilafranca com a capital de la
cultura catalana l'any 2015.
- 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, millora i ampliació de les instaJ.!acions esportives, sens
perjudici de les atribucions estatutàries del Patronat Municipal d'Esports.
- Relacions amb les entitats esportives de Vilafranca.
- Participació en consells esportius.

Joventut:

- Polítiques de suport als joves.
- Oficina d'atenció i assessorament per a joves.
- Relació amb les entitats de joves de Vilafranca.

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.
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- Tramitació d'ajuts a projectes de Solidaritat i Cooperació.

Gent Gran:

- Promoció i polítiques actives de suport i participació de la gent gran.
- Relació amb els casals per a gent gran.
- Gestió d'ajuts i subvencions a entitats socials que treballen en l'àmbit de la
Gent Gran.

2. La Junta de Govern Local, presidida per aquesta alcaldia, estarà integrada a
més pels set regidors i regidores següents: Aureli Ruiz i Milà, 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.
Podrà assistir-hi també si ho desitja, amb veu i sense vot, la regidora Anna
Doblas i Ruiz.

3. Es nomenen tinents d'alcalde primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè i
setè d'aquest Ajuntament els regidors i regidores Aureli Ruiz i Milà, 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 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.

4. 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: Emília Torres i Miralles.
- Tinent d'alcalde de Territori i Medi Ambient: Josep Maria Martí i Ràfols.
- Tinenta d'alcalde 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 Relacions Ciutadanes i Promoció Social: Raimon Gusi i
Amigó.

5. 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
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govern municipal davant dels grups municipals, els mitjans de comunicació,
les entitats ciutadanes, etc.

6. Els tinents d'alcalde i les tinentes d'alcalde responsables d'Àrea esmentats i
nomenats en el punt 4 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 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 i per avocació, dictar actes administratius o emprendre actuacions
en relació amb qualsevol de les delegacions establertes mitjançant aquest
decret.

7. 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 Governació, Joan Manel Montfort i Guasch, podrà dictar
actes administratius que afectin a tercers sobre les matèries de Governació
(permisos d'activitats i ocupacions a la via pública, llicències de taxi i d'armes,
activitats subjectes a llicència o permís ambiental o a comunicació prèvia,
requeriments, suspensió d'activitats i sancions pel que fa als establiments i
activitats, exercici de la potestat sancionadora per incompliment d'Ordenances
de civisme i altres, drets i títols del Cementiri, etc.). També el regidor Josep
M. Martí i Ràfols podrà dictar actes administratius que afectin a tercers sobre
les matèries de Serveis. Urbans, amb inclusió de l'exercici de la potestat
sancionadora; el regidor Aureli Ruiz i Milà tindrà les mateixes potestats quant
a l'àmbit de Benestar Social i, finalment, la regidora de Salut Anna Doblas i
Ruiz tindrà iguals potestats en matèria de Salut Pública.

a) ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ

- HISENDA : AURELI RUIZ l MILÀ
- RECURSOS HUMANS: AURELIRUIZ l MILÀ
- COMPRES I CONTRACTACIÓ: AURELIRUIZ l MILÀ
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- OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA: AURELI RUIZ l MILÀ
- INFORMÀTICA I ESTADÍSTICA: AURELI RUIZ l MILÀ
- GOVERNACIÓ: JOAN MANEL MONTFORT l GUASCH. Joan Manel Montfort
presidirà també la Ponència Municipal d'Avaluació Ambiental.

b) ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

- BENESTAR SOCIAL: AURELI RUIZ l MILÀ. Es nomena Aureli Ruiz president
del Consell Municipal de Serveis Socials i del Consell Municipal per la Igualtat.
- ENSENYAMENT: EMÍLIA TORRES l MIRALLES. Resta nomenada Emília
Torres presidenta de l'organisme autònom municipal "Torras i Bages" i
presidenta del Consell Escolar Municipal.
- SALUT: ANNA DOBLAS l RUIZ. Es nomena Anna Doblas representant de
l'Ajuntament en el Comitè Comarcal de la Creu Roja.
- CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA: JOAN MANEL MONTFORT l GUASCH. Joan
Manel Montfort assumeix la funció de president del Consell Municipal de la
Convivència.

c) ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT

- 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; serà vicepresident d'aquest Patronat
Joan Manel Montfort i Guasch.
- CONSUM: MARIA DOLORS RIUS l MARRUGAT
- PROMOCIÓ ECONÒMICA: JOAN MANEL MONTFORT l GUASCH
- OCUPACIÓ I FORMACIÓ: MARIA JOSEP TUYÀ l MANZANERA

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 MANEL MONTFORT l GUASCH
- MOBILITAT: JOAN MANEL MONTFORT l GUASCH. Joan Manel Montfort
presidirà la Comissió de Transport Públic.
- SERVEIS URBANS: JOSEPMARIA MARTÍ l RÀFOLS

f) ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
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- COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ: MARIA JOSEP TUYÀ l MANZANERA.
Maria Josep Tuyà serà la presidenta de la Comissió municipal de Comunicació,
pubHcftatipropaganda.
- PARTICIPACIÓ CIUTADANA I VOLUNTARIAT: MARIA JOSEP TUYÀ l
MANZANERA.

g) ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ SOCIAL

- 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 TORRESl 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. Serà vicepresidenta del Patronat Municipal d'Esports Anna
Doblas i Ruiz.
- .JOVENTUT: ANNA DOBLASl RUIZ.
- SOLIDARITAT I COOPERACIÓ: RAIMON GUSI l AMIGÓ. Raimon Gusi
resta nomenat president de la Comissió Municipal de SoHdaritat i Cooperació.
- GENT GRAN: RAIMON GUSI l AMIGÓ. Raimon Gusi assumeix el càrrec de
president de la Comissió per a la Gent Gran.

8. Amb relació a les Comissions Informatives de Serveis Centrals i
Organització (1), Serveis a les Persones (2), Economia, Empresa, Treball i
Participació (3) i Territori i Serveis Urbans (4), creades per acord de Ple
municipal de 28 de juny de 2011, es delega la seva presidència en els
tinents d'alcalde Aureli Ruiz i Milà, Emília Torres i Miralles, Maria Dolors Rius
i Marrugat i Josep Maria Martí i Ràfols respectivament.

Podran formar part de totes i cadascuna de les Comissions Informatives, i
prendre part en les seves deliberacions, tots els regidors i totes les
regidores que conformen el Ple municipal, sens perjudici del sistema de vot
ponderat establert quant als grups municipals.

9. Donar compte d'aquest decret al Ple municipal en la primera sessió que
celebri, notificar-lo a les persones interessades, i pubHcar-lo en el Butlletí
Oficial de la província.

El portaveu del Govern municipal i de CiU, Aureli Ruiz, destaca que les
modificacions vénen ocasionades per la renúncia de Ramona Suriol, persona
que s'ocupava de regidories de molt pes, i per la presa de possessió d'Anna
Doblas. S'han tingut en compte, lògicament, els perfils de les persones, i les
seves possibilitats de dedicació.

La fins ara Àrea de Cultura, Esports i Joventut passa a denominar-se de
Relacions Ciutadanes i Promoció Social, i creix en magnitud en incorporar-s'hi
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els afers de Solidaritat, Cooperació i Gent Gran, amb vista a garantir la
promoció social i la participació de les entitats de la vila.

Aureli Ruiz també esmenta que es creen dues noves regidories: la de
Mobilitat, a càrrec de Joan Manel Montfort, i la de Participació Ciutadana i
Voluntariat.

La regidoria de Foment de l'Ocupació, significativament, passa a denominar-
se d'Ocupació i Formació. Relacions Internacionals s'integra en la regidoria de
Promoció Econòmica, i Innovació i Tecnologia en la d'Ocupació i Formació.

III. REPRESENTACIONS DE L'AJUNTAMENT EN ORGANISMES I
ENTITATS

Es presenta la proposta d'acord següent:

Atès que arran de la dimissió com a regidora de Ramona Suriol, i de la presa
de possessió com a nova regidora d'Anna Doblas, s'han de produir
modificacions de les delegacions de l'alcaldia fins ara vigents, la qual
circumstància porta com a conseqüència lògica, en alguns casos, un canvi en
la representació municipal en determinades entitats i organismes de caràcter
extern, per tal de garantir que la representació davant d'una entitat dedicada
a una matèria determinada correspongui al regidor o a la regidora que
gestiona matèries iguals o similars en el si de l'Ajuntament.

Atès, a més, que alguns grups municipals han comunitat la seva intenció de
materialitzar determinats relleus dels seus representants en certes entitats i
empreses.

Per tot això, s'ACORDA:

1. Cessa com a representant municipal en l'Assemblea de l'associació AMTU
(transport urbà metropolità) Josep Maria Martí i Ràfols, i és nomenat nou
representant el regidor Joan Manel Montfort i Guasch.

2. Cessa com a representant municipal en el Patronat de la "Fundació privada
Montserrat Junyent" Ramona Suriol i Saumell, i és nomenat per a substituir-la
el regidor Aureli Ruiz i Milà.

3. Cessa com a representant municipal en l'associació de l'Observatori de les
Dones als Mitjans de Comunicació Ramona Suriol i Saumell, i és nomenat per
a substituir-la el regidor Aureli Ruiz i Milà.

4. Cessa com a representant de l'Ajuntament al Patronat de la Fundació
Amàlia Soler Ramona Suriol i Saumell, i es nomena per al càrrec de patró a
Aureli Ruiz i Milà.

5. Cessa com a representant municipal en l'associació Ressò Vilafranca
(Recursos Socials Solidaris) Ramona Suriol i Saumell, i és nomenat per a
substituir-la el regidor Aureli Ruiz i Milà.
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6. Cessa com a membre del Comitè d'Avaluació i Seguiment del projecte
d'intervenció integral del barri de l'Espirall, proposat pel grup municipal d'ICV-
EUiA, Bernat Vil/arroya i Garcia. Es nomena per a substituir-lo, a proposta de
l'esmentat grup municipal, Jordi Carril/o i Pérez.

7. D'acord amb els estatuts reformats del Consorci Sociosanitari de Vilafranca
del Penedès, i sens perjudici del sistema de vot ponderat que els estatuts
preveuen, es nomenen nous representants de l'Ajuntament de Vilafranca a la
Junta de Govern de l'esmentat Consorci, Marta Otero i Molas i Adolf Tarragó i
Casas,a proposta dels grups municipals d'ICV-EUiA i d'ERCrespectivament.

8. L'alcaldia proposa al Ple municipal, en tant que l'Ajuntament és soci únic
de la societat privada municipal "Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca
del Penedès, S.L.U'~ i exerceix les competències que corresponen a la junta
de socis, que adopti l'acord següent:

Atès que el Ple municipal, exercint les atribucions de la junta de socis de la
societat, en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2011, va fixar en set
el nombre de membres del consell d'administració, i va nomenar les
persones concretes que havien d'ocupar el càrrec de conseller o consellera.

Atesa la proposta presentada pel grup municipal Socialista, sobre
substitució de la consellera Anna Tomàs i Mayolas, la qual proposta
s'accepta,

S'ACORDA:

A) Disposar el cessament de la consellera (membre del consell
d'administració) Anna Tomàs i Mayolas.

B) Resta nomenat nou conseller de la societat, en substitució d'Anna Tomàs
i Mayolas, Joan Tarrida i Busquet, amb el D.N.I. núm. 35005753- Y. Joan
Tarrida, present en la sessió, accepta el càrrec, designa com a domicili el de
la societat (carrer de la Cort núm. 14 de Vilafranca del Penedès) i manifesta
que no incorre en cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat
establertes en la legislació vigent. D'acord amb els estatuts socials, el
mandat de Joan Tarrida s'acabarà en la mateixa data que el de la resta de
consellers i conselleres, és a dir, quan finalitzarà el mandat de l'actual
corporació municipal.

C) Les altres sis persones que ostentaran la condició de conseller seran les
ja designades fins ara.

D) Facultar sense cap mena de limitació la secretària del consell
d'administració, Rosa Blasco i Barnès, per tal que porti a terme les
operacions necessàries per a l'efectivitat d'aquest acord, i especialment per
a formalitzar-lo en escriptura pública i inscriure'! en el Registre Mercantil,
tot signant els documents públics i privats necessaris i completant les dades
personals del nou conseller que esdevinguin necessàries.
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I
socle,tatd'.en alIo que es disposa en els quatre apartats anteriors als efectes
ega s a lents. '

L'anterior proposta ha estat aprovada per unanimitat.

IV. RENÚNCIA COM A REGIDORA DE QUIMA RICART

Es dóna compte de la presentació avui mateix, per part de Quima Ricart i
Claver, d'un escrit adreçat al Ple anunciant la seva renúncia a la condició de
regidora d'aquest Ajuntament. També ha presentat la renúncia a esdevenir
regidor en substitució de Quima Ricart el candidat núm. 7 a les eleccions
municipals pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Felip Ortega.
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Francesc Giralt i Fernàndez

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

Els diferents portaveus dels grups municipals, i l'alcalde, agraeixen la tasca
feta per Quima Ricart, destaquen el seu caràcter natural i bo, la seva
companyonia i bon fer i li desitgen molta sort.

Quima Ricart afirma que la seva renúncia ha estat llargament meditada i
obeeix a motius personals, entre els quals hi ha motius de salut. Ricart
destaca que, en la vida, de vegades cal aturar-se per poder tornar a
caminar. Durant aquest temps, no molt llarg, ha pogut viure la política local
com un repte, un orgull i una gran responsabilitat, i recorda moments que
ha viscut: integració en la llista socialista, elaboració del programa electoral,
preparació dels plens i plens pròpiament dits, l'experiència de poder veure
els castells des del balcó de la Casa de la Vila .... Agraeix el suport dels seus
companys de grup, d'amics i companys de feina, parella i filla, regidors i
regidores del Ple i alcalde. Ricart recorda que la societat és plural i el Ple,
per sort, també, i diu que en l'acció municipal cal prioritzar l'atenció a les
necessitats de les persones. Finalment, Quima Ricart afirma que renunciar a
ser regidora no implica renunciar a lluitar per una societat més justa, i
agraeix per endavant a Carme Garrido la tasca que farà com a substituta
seva a l'Ajuntament.
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