ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm. : 06/2003
Caràcter: extraordinari
Data: 26 de juny de 2003
Horari: de 20,05 a 20,55 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Joan Aguado i Masdeu
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):
- Àngela Agramunt i Andreu
- Francisco Álvarez i Vázquez
- Otger Amatller i Gutiérrez
- Àssen Cámara i Pérez
- Josep Colomer i Ferrer
- Marcel Esteve i Robert
- Josep Maria Figueras i Pagès
- Fernando García i González
- Anna Girona i Alaiza
- Mònica Gispert i Puig
- Joan Pareta i Papiol
- Josep Ramon i Sogas
- Patrocinio Recober i Caballé
- Pere Regull i Riba
- Joan Ríos i Rallé
- Francisco M. Romero i Gamarra
- Aureli Ruíz i Milà
- Lourdes Sánchez i López
- Emília Torres i Miralles
- Ramon Nonat Xena i Pareta
Assisteixen a la sessió, per tant, 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
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Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió constitutiva de
l’Ajuntament celebrada el dia 14 de juny de 2003. El text de l’acta és aprovat per
assentiment.
I. PERIODICITAT I DATA DE LES SESSIONS PLENÀRIES ORDINÀRIES
El text que finalment se sotmet a votació és el següent:
Atès que l'article 78 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals estableix que són sessions ordinàries del ple aquelles la periodicitat de
les quals es troba preestablerta pel propi ple.
Atès allò que diposa l’article 98 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, sobre la periodicitat de les sessions del ple, 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.
Aquest acord ha estat adoptat per unanimitat.
Es fa constar que inicialment el dictamen preveia la possibilitat de no convocar sessions
en mesos concrets en què no hi haguessin assumptes susceptibles de ser inclosos en
l’ordre del dia, o que fossin d’escassa entitat, sempre amb l’acord de portaveus de grups
que representessin la majoria absoluta del consistori. Tanmateix, després d’un ampli
debat, aquesta previsió ha estat retirada per l’alcalde del dictamen, sens perjudici que en
un ple posterior se’n pugui tornar a parlar, si escau.
Explica el dictamen l’alcalde Joan Aguado, afirmant que la data habitual del ple es
canvia del segon dimarts de cada mes al tercer, d’acord amb els grups municipals i
atenent una realitat i una necessitat que ja s’havia expressat en l’anterior mandat
municipal.
Pere Regull (CiU), pel que fa a la possibilitat de no convocar plens (posteriorment
suprimida del text sotmès a votació) afirma que si no hi ha assumptes importants
probablement tots els grups acceptaran la manca de convocatòria, però que en general és
important que se celebrin plens, per la qual cosa l’omissió hauria de requerir una
majoria reforçada de grups que representessin les tres quartes parts del consistori, o fins
i tot la unanimitat. Donen suport a aquesta postura de majoria reforçada Josep Ramon
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(PP) i Otger Amatller (CUP), mentre que Ramon Xena (ERC) manifesta que la majoria
absoluta és suficient tenint en compte que l’oposició té més regidors que el govern, i que
exigir una majoria de tres quartes parts deixaria la decisió en mans de CiU.
L’alcalde Joan Aguado afirma que mai no han existit problemes en aquest punt, i que les
decisions s’han pres per consens; suggereix que potser podria exigir-se, a més de la
majoria absoluta, l’aprovació d’un mínim de tres grups municipals, i Marcel Esteve
(grup Socialista) defensa també la suficiència de l’acord de tres grups, alhora que
manifesta que els dictamens ja estaven a disposició dels grups des de feia dies, i que si
es plantegen assumptes puntuals com aquests seria bo poder-ho comentar abans de l’inci
de la sessió, per evitar intervencions excessives i no previstes.
Pere Regull (CiU) admet que normalment hi ha d’haver consens i que la norma és
excepcional, però afirma que si s’expressa en el dictamen pot ser utilitzada, i seria
perillós que es deixés de convocar un ple per decisió de l’equip de govern, avalada per
un únic grup municipal.
Com ja s’ha esmentat, l’alcalde opta finalment per suprimir el paràgraf en qüestió del
dictamen.
II. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
El text del dictamen és el següent:
Atès que l’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local preveu
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 14 de juny de 2003, 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 25 de
maig de 2003.
Per tot això, s’
ACORDA:
Tenir per constituïts els següents grups polítics municipals:
1) Grup municipal Socialista. Resta format pels regidors i regidores següents:
Joan Aguado i Masdeu, Anna Girona i Alaiza, Marcel Esteve i Robert, Joan Pareta i
Papiol, Lourdes Sánchez i López, Pep Colomé i Ferrer, Paco Álvarez i Vázquez,
Francisco M. Romero i Gamarra, Patro Recober i Caballé i Àngela Agramunt i
Andreu.
Serà portaveu d’aquest grup municipal el Sr. Marcel Esteve i Robert.
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2) Grup municipal de Convergència i Unió. Resta format pels regidors i
regidores següents: Pere Regull i Riba, Aureli Ruíz i Milà, Àssen Cámara i Pérez,
Fernando García i González, Josep M. Figueras i Pagès i Emília Torres i Miralles.
Serà portaveu titular del grup de CiU el Sr. Pere Regull i Riba, i portaveu
suplent el Sr. Aureli Ruíz i Milà.
3) Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. Resta format pels
regidors Ramon N. Xena i Pareta, Joan Ríos i Rallé i Mònica Gispert i Puig, persones
que ostentaran la condició de portaveu, portaveu suplent primer i portaveu suplenta
segona respectivament.
4) Grup municipal del Partit Popular. Serà membre del grup del PP, i portaveu,
el Sr. Josep Ramon i Sogas.
5) Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (C.U.P.). Serà membre
del grup de la CUP, i portaveu, el Sr. Otger Amatller i Gutiérrez.
L’alcalde Joan Aguado comenta que es tracta només de donar compte de la constitució
dels grups municipals del consistori i de la identitat dels seus portaveus, segons les
comunicacions rebudes de cada grup.
El ple es dóna per assabentat i per assentiment dóna la seva conformitat al dictamen.
III. DECRETS DE L’ALCALDIA
En aquest punt de l’ordre del dia, s’acorda donar-se per assabentat el ple municipal de dos
decrets de l'alcaldia de data 17 de juny de 2003. El primer decret estableix que es
nomenaran cinc regidors Coordinadors d’Àrea i realitza delegacions específiques en favor
de regidors i regidores, i el segon decret nomena, per delegació de l'alcaldia, els regidors
que conjuntament amb el senyor interventor general i la senyora tresorera exerciran
funcions de clavaris dels fons corporatius.
A efectes de constància, es transriuen en l'acta d'aquesta sessió el contingut literal dels dos
decrets referenciats.
Primer decret:
“Atès que l'article 54 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, i el
Reglament orgànic municipal (ROM), preveuen la potestat de delegació d'atribucions de
l'alcaldia en favor de regidors i regidores.
Atès que l'organigrama d’estructura i funcionament de l’Ajuntament vigent, aprovat per
la Comissió de Govern el 13 de gener de 2003, preveu l'existència de cinc àrees de
direcció política i de gestió de serveis (Àrea de Serveis Interns, Àrea de Comunicació i
Participació Ciutadana, Àrea de Benestar Social, Àrea de Desenvolupament de la Ciutat i
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Àrea de Via Pública), com a responsable de cadascuna de les quals hi ha d’haver un
regidor o regidora de l'Ajuntament.
Atès que independentment del nomenament dels regidors Coordinadors d'Àrea,
nomenament que es farà properament, s'estima convenient conferir delegacions
específiques en favor d'altres regidors i regidores per a la direcció i gestió d'afers
determinats, si bé aquestes delegacions no poden comportar la facultat de dictar actes
administratius que afectin a tercers, llevat que es facin a membres de la Comissió de
Govern.
Per tot això,
DISPOSO:
1. Es faran nomenaments de membres de la Comissió de Govern i tinents d’alcalde com a
regidors Coordinadors d’Àrea, els quals regidors tindran una delegació general
d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves Àrees respectives
d’actuació, d’acord amb l’organigrama municipal vigent.
Es portaran a terme els nomenaments següents:
- Regidor/a Coordinador/a de l’Àrea de Serveis Interns.
- Regidor/a Coordinador/a de l’Àrea de Comunicació i Participació Ciutadana.
- Regidor/a Coordinador/a de l’Àrea de Benestar Social.
- Regidor/a Coordinador/a de l’Àrea de Desenvolupament de la Ciutat.
- Regidor/a Coordinador/a de l’Àrea de Via Pública.
El nomenament de regidors i regidores per als càrrecs esmentats tindrà lloc mitjançant
un decret posterior d’aquesta alcaldia.
2. Els regidors Coordinadors esmentats, i que seran nomenats, assumeixen la direcció, la
coordinació i la gestió de l'Àrea corresponent i dels serveis i activitats que s’hi
comprenen, i han de coordinar i supervisar la tasca dels regidors que ostentin
delegacions específiques adscrites a l'Àrea de la qual són responsables. Els regidors
Coordinadors 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 en favor de la Comissió de Govern, i estan facultats per a dictar actes
administratius que afectin a tercers. En aquest sentit, i en relació amb les matèries
incloses dins la seva Àrea corresponent, poden els regidors Coordinadors signar
documents de tràmit i definitius, dictar propostes de resolució i resolucions, celebrar
contractes administratius i privats quan la facultat de contractació no s’hagi delegat en la
Comissió de Govern, exercitar plenament la potestat sancionadora, 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.
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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.
3. Els regidors Coordinadors d’Àrea que siguin nomenats seran membres nats de les
Comissions Informatives que puguin existir de la mateixa denominació i/o amb matèries
atribuïdes similars, i exerciran per delegació de l’alcaldia la presidència de la seva
comissió respectiva.
4. Corresponen a cada Àrea, a títol enunciatiu i no limitatiu, els camps d’actuació
següents:
VII.
VIII. ÀREA DE SERVEIS INTERNS
- 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 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.
- Tresoreria municipal.
- Gestió Cadastral.
- Informàtica.
- Secretaria General de l’Ajuntament.
- Servei Jurídic de l’Ajuntament.
- Estadística, padró d’habitants i serveis generals.
- Gestió administrativa del cementiri i dels drets funeraris.
- Oficina d’Atenció Ciutadana i registre de documents.
- Organització administrativa i circuïts administratius.
- Polítiques i gestió de compres i criteris sobre contractació administrativa.
- Gestió i manteniment del Sistema d’Informació Geogràfica (GIS).
- Recursos Humans: direcció i gestió del personal, negociació col·lectiva i comissió
paritària, seguretat i salut en el treball i riscos laborals, nòmines, control de presència,
llicències i permisos, valoració de llocs de treball, elaboració de propostes sobre
plantilla, relació de llocs de treball i selecció dels empleats públics, formació del personal
i política de recursos humans en sentit ampli en general.
IX.
X. ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
- 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.
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- Manteniment i millora de pàgines web de l’Ajuntament.
- Protocol de l’Ajuntament.
- Ràdio i televisió municipal, sens perjudici de l’autonomia de la societat municipal
SERCOM,S.L. en aquesta matèria.
- Suport a la Sindicatura Municipal de Greuges, la qual actuarà amb plena
independència.
- Participació i relacions ciutadanes.
- Polítiques i programes d’Integració Europea.
- Coordinació general dels Plans Transversals creats per l’Ajuntament.
- Polítiques de Cooperació i Solidaritat.
XI. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
- Serveis Socials d’Atenció Primària, amb inclusió de serveis i activitats com
immigració, Centre Obert, Casa Petita, etc.
- Cultura, amb definició de polítiques culturals i gestió d’equipaments: equipaments o
infraestructures culturals, biblioteca, museus, política lingüística, festa major, teatres
(sens perjudici de les atribucions del Patronat del teatre “Cal Bolet”) i auditoris,
Ateneu Popular, equipament l’Escorxador, serveis com l’Escola d’Arts i Oficis i
l’Escola Municipal de Música, organització i/o participació en relació amb actes
culturals, etc.
- Salut i Consum: salut pública, inspecció de l’entorn, animals domèstics, control del
repartiment de publicitat, OMIC i Junta Arbitral de Consum, etc.
- Esports: política d’esports i foment de la seva pràctica, manteniment, millora i
ampliació de les instal·lacions esportives, relacions amb les entitats esportives, etc., sens
perjudici de les atribucions estatutàries del Patronat Muncipal d’Esports.
- Educació: gestió del servei municipal de Llars d’Infants, manteniment de centres
escolars i d’infreaestructures escolars en general, impuls de nous centres educatius,
participació en consells escolars, promoció d’estudis universitaris i ajuts a estudiants
universitaris (a través de l’organisme autònom “Torras i Bages”) etc.
XII. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT DE LA CIUTAT
- Urbanisme: gestió, direcció i control de projectes i d’obres municipals, 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.
- Elaboració i manteniment del Plànol de la Ciutat.
- Llicències i permisos ambientals i control dels requeriments tècnics a què s’han de
sotmetre les activitats econòmiques, sens perjudici de la gestió administrativa que
correspon a l’Àrea de Serveis Interns.
- Habitatge: polítiques de rehabilitació, promoció d’habitatges amb finalitats socials,
línies de subvencions per a l’accés a l’habitatge, etc., sens perjudici de l’activitat de la
Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L.
- Gestió d’aigües i del clavegueram, tasques que són assumides per l’Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca, S.A.
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- Promoció econòmica, en sentit ampli, amb inclusió del desenvolupament empresarial a
través de projectes des del Centre Àgora.
- Foment de l’Ocupació, mitjançant plans d’ocupació, programes d’escoles taller, etc.
- Foment i suport de les empreses d’inserció.
- Ciutat del coneixement i noves tecnologies: polítiques de foment i impuls en matèria de
noves tecnologies i societat i ciutat del coneixement.
- 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 Muncipal de Comerç i
Turisme.
- Comerç i Turisme: Oficina d’Informació Turística, promoció del turisme, polítiques de
comerç, organització de fires com les de Maig, la Fira del Gall, etc. Aquestes tasques les
assumeix el Patronat Municipal de Comerç i Turisme.
- Medi Ambient: impuls de la política municipal en matèria de medi ambient; gestió i
control del medi ambient; polítiques específiques de sostenibilitat; preservació de
paisatges i de sòls protegits, rieres, contaminació de tot tipus, estudis ambientals, exercici
de la potestat sancionadora en matèria mediambiental, etc.
XIII. ÀREA DE VIA PÚBLICA
- Impuls d’obres de millora i manteniment de les vies públiques de Vilafranca.
- Supressió de barreres arquitectòniques a la via pública.
- Enllumenat públic.
- Parcs i jardins municipals.
- Direcció de la Unitat de Serveis de l’Ajuntament.
- Cementiri municipal: manteniment, millora i si escau ampliació del cementiri municipal.
- Tramitació de determinades llicències i permisos que afectin les vies públiques des del
punt de vista de les obres i de les infraestructures (rases per a serveis, ocupacions i
interrupcions derivades d’obres, guals per a l’entrada de vehicles, etc.).
- Coordinació dels diferents treballs públics i privats que afecten les vies públiques, per
tal de reduir molèsties i garantir l’eficiència.
- Governació, amb inclusió de permisos d’activitats a la via pública (activitats de venda,
quioscos, taules i cadires, parades, marquesines, concentracions humanes, etc.), permisos
d’armes, d’activitats del taxi i similars i exercici de la potestat sancionadora en matèria
d’establiments públics i d’incompliments d’Ordenances municipals de caràcter
governatiu, i això sens perjudici del fet que inicialment la gestió administrativa d’aquestes
funcions es porti a terme a la secretaria general de l’Ajuntament.
- Conservació, manteniment, millora i neteja dels edificis municipals.
- 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.
- Protecció Civil.
- Transports.
- Circulació de persones i de vehicles per la vila i control del trànsit, adoptant les mesures
adients, i exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit i circulació.
- Aparcaments.
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5. Es confereixen les següents delegacions específiques en 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, i sempre en el supòsit que siguin membres
de la Comissió de Govern, s’estableix que el regidor d'Urbanisme i Habitatge, Josep
Colomé i Ferrer, tindrà potestat per a dictar actes administratius en aquesta matèria no
delegats en favor de la Comissió de Govern, especialment l'atorgament i la denegació de
llicències urbanístiques, l’emissió d’ordres d’execució d’obres, la tramitació d’expedients
de restauració de la realitat alterada i de l’ordre urbanístic infringit –malgrat que la
resolució final correspon a la Comissió de Govern- i l’exercici de la potestat
sancionadora en matèria urbanística. Igualment, pel que fa al regidor d’Hisenda i
Compres, Francisco M. Romero i Gamarra, pot també dictar actes administratius en
aquestes matèries quan l’acord no correspongui a la Comissió de Govern, especialment
pel que fa a compres de béns mobles, gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals
i altres ingressos de dret públic i resolució de recursos administratius contra actes dictats
en relació amb aquestes qüestions. Finalment, el regidor de Policia Local, Joan Pareta i
Papiol, pot especialment exercir la potestat sancinadora, per delegació de l’alcaldia, en
matèria d’infraccions de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

a) ÀREA DE SERVEIS INTERNS
- PLANIFICACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT: MARCEL ESTEVE i ROBERT
- HISENDA I COMPRES: FRANCISCO M. ROMERO i GAMARRA
- REGIM INTERN I RECURSOS HUMANS: ANNA GIRONA i ALAIZA
- INFORMÀTICA I SISTEMA D’INFORMACIÓ GIS: FRANCISCO M. ROMERO i
GAMARRA

b) ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

- COMUNICACIÓ: LOURDES SÁNCHEZ I LÓPEZ
- COORDINACIÓ DELS PLANS TRANSVERSALS: MARCEL ESTEVE i ROBERT
- INTEGRACIÓ EUROPEA: MARCEL ESTEVE i ROBERT
- PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES: ÀNGELA AGRAMUNT i ANDREU

c) ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
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- EDUCACIÓ: JOSEP COLOMÉ i FERRER
- CULTURA: LOURDES SÁNCHEZ i LÓPEZ
- ESPORTS: ÀNGELA AGRAMUNT i ANDREU
- SERVEIS SOCIALS: PATRO RECOBER i CABALLÉ
- SALUT I CONSUM: PACO ÁLVAREZ i VÁZQUEZ

d) ÀREA DE DESENVOLUPAMENT DE LA CIUTAT

- URBANISME I HABITATGE: JOSEP COLOMÉ i FERRER
- PROMOCIÓ ECONÒMICA: MARCEL ESTEVE i ROBERT
- FOMENT DE L'OCUPACIÓ: PACO ÁLVAREZ i VÁZQUEZ
- CIUTAT DEL CONEIXEMENT: FRANCISCO M. ROMERO i GAMARRA
- COMERÇ, TURISME I MERCATS: JOAN PARETA i PAPIOL
- MEDI AMBIENT: PATRO RECOBER i CABALLÉ

e) ÀREA DE VIA PÚBLICA

- VIES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS, EDIFICIS MUNICIPALS i CEMENTIRI:
ANNA GIRONA i ALAIZA
- POLICIA LOCAL, CIRCULACIO I APARCAMENTS: JOAN PARETA i PAPIOL
- GOVERNACIÓ: JOAN PARETA i PAPIOL

6. En relació amb els plans transversals que existiran a l'Ajuntament de Vilafranca, es
nomenen els següents regidors i regidores responsables dels diferents plans:
- Pla d'Infància (inclou Casal d’Estiu): ÀNGELA AGRAMUNT i ANDREU
- Pla per la Igualtat (inclou Casal de la Dona): LOURDES SÁNCHEZ i LÓPEZ
- Pla Vila Jove (inclou l’Etcètera) : FRANCISCO M. ROMERO i GAMARRA
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- Pla per la Convivència: MARCEL ESTEVE i ROBERT
- Pla per a la Gent Gran: PATRO RECOBER i CABALLÉ
7. 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 a la Casa de la Vila 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 regidor/a 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.
8. Donar compte d'aquest decret al Ple municipal, notificar-lo a les persones interessades
i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província”.
Segon decret:
“Atès que d'acord amb la llei els tres clavaris dels fons municipals són l'alcalde,
l'interventor general i el tresorer.
Atès que l'article 54 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, estableix
que l'alcalde pot delegar, en determinades matèries, l'exercici de les seves atribucions,
DISPOSO:
1. Quant als xecs bancaris i els altres documents de disposició de fons municipals que han
de signar l'alcalde, l'interventor general i la tresorera de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, es delega la signatura de l'alcalde en els regidors Francisco Manuel Romero i
Gamarra i Marcel Esteve i Robert. Tant l’alcalde com els esmentats regidors poden
signar aquests documents indistintament.
2. Resta revocada la delegació de signatura en favor dels regidors Joan Pareta i Papiol i
Marcel Esteve i Robert, realitzada mitjançant decret de l'alcaldia de data 5 de juliol de
1999.
3. Es donarà compte d'aquest decret al ple municipal”.
L’alcalde Joan Aguado recorda que el text dels dos decrets ja s’havia tramès prèviament a
tots els grups municipals. No es demanen paraules en aquest punt de l’ordre del dia.

IV. CREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES
Es proposa l’aprovació del dictamen següent:
Atès que tant l'article 50 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya com el
Reglament orgànic municipal preveuen la constitució de Comissions Informatives de
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caràcter permanent com a òrgans d'estudi i informe dels assumptes que s'hagin de
sotmetre a la consideració del ple municipal.
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 comissió de govern i els regidors delegats, d'acord amb el
contingut de l'art. 20.1 c) de la Llei estatal reguladora de les bases del règim local, i
també la d’oferir informació sectorial als grups municipals sobre els afers més importants
de la gestió municipal.
Per això, s'
ACORDA:
1. Crear tres comissions informatives de caràcter permanent amb les
denominacions següents:
a) Comissió Informativa de Serveis Interns, la qual comprèn indicativament
serveis i activitats com règim intern, hisenda, tributs i altres ingressos de dret públic,
pressupostos municipals, comptes d’organismes i empreses municipals, patrimoni,
compres i contractació administrativa i recursos humans de l’Ajuntament. 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 Benestar Social, la qual comprèn indicativament els
serveis d'educació, cultura, esports, serveis socials, salut i consum.
c) Comissió Informativa de Desenvolupament de la Ciutat i Via Pública, la qual
comprèn indicativament els serveis i activitats de projectes i obres, urbanisme, habitatge,
aigües i clavegueram, promoció econòmica, foment de l’ocupació, inserció, societat o
ciutat del coneixement, mercats, comerç, turisme, medi ambient, vies públiques i les
activitats que s’hi porten a terme, enllumenat públic, parcs i jardins, cementiri, edificis
municipals, policia local, protecció civil, governació, transports, circulació i
aparcaments.
Les anteriors comissions han de debatre i informar sobre les matèries atribuïdes a
les Àrees de gestió de la mateixa denominació 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,
comissió de govern i regidors delegats en les matèries corresponents.
Quant als assumptes propis de l’Àrea de Comunicació i Participació Ciutadana,
d’acord amb l’organigrama vigent, els que hagin de ser sotmesos a la consideració del
ple municipal seran dictaminats indistintament per alguna de les tres comissions
informatives creades, tenint-se en compte la naturalesa de l’assumpte.
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2. Les Comissions Informatives creades estaran formades, d’acord amb les
propostes formulades pels grups municipals, pels regidors i regidores següents:
a) Comissió de Serveis Interns (i Comissió Especial de Comptes): Marcel Esteve i
Robert, Anna Girona i Alaiza, Joan Pareta i Papiol i Francisco M. Romero i Gamarra
(grup Socialista); Pere Regull i Riba, Aureli Ruíz i Milà i Josep M. Figueras i Pagès (grup
de CiU); Ramon N. Xena i Pareta, Joan Ríos i Rallé i Mònica Gispert Puig (grup d'ERC);
Josep Ramon i Sogas (grup del PP) i Otger Amatller i Gutiérrez (grup de la CUP).
b) Comissió de Benestar Social: Àngela Agramunt i Andreu, Paco Álvarez i
Vázquez, Josep Colomé i Ferrer, Patro Recober i Caballé i Lourdes Sánchez i López
(grup Socialista); Emília Torres i Miralles, Fernando García i González, Josep M.
Figueras i Pagès, Àssen Cámara i Pérez i Pere Regull i Riba (grup de CiU); Ramon N.
Xena i Pareta, Joan Ríos i Rallé i Mònica Gispert i Puig (grup d'ERC); Josep Ramon i
Sogas (grup del PP) i Otger Amatller i Gutiérrez (grup de la CUP).
c) Comissió de Desenvolupament de la Ciutat i Via Pública: Paco Álvarez i
Vázquez, Josep Colomé i Ferrer, Marcel Esteve i Robert, Anna Girona i Alaiza, Joan
Pareta i Papiol i Patro Recober i Caballé (grup Socialista); Aureli Ruíz i Milà, Pere
Regull i Riba, Fernando García i González, Josep M. Figueras i Pagès i Emília Torres i
Miralles (grup de CiU); Ramon N. Xena i Pareta, Joan Ríos i Rallé i Mònica Gispert i
Puig (grup d'ERC); Josep Ramon i Sogas (grup del PP) i Otger Amatller i Gutiérrez (grup
de la CUP).
3. Per tal de donar compliment al mandat legal que totes les comissions siguin
representatives del nombre de regidors 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. Per tant, en cada comissió els membres del grup Socialista gaudiran en
conjunt de deu vots; els del grup de CiU de sis vots vots, els del grup d'ERC de tres vots ,
el del grup del PP d’un vot i el del grup de la CUP d’un vot.. El dret de vot en el si de les
comissions serà exercit per cada grup municipal per mitjà d'un portaveu que designaran.
4. D’acord amb el Reglament orgànic, l’alcalde designarà per decret un o més
vicepresidents de cada Comissió Informativa, i podrà delegar-ne en algun d’ells la
presidència.
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat.
L’alcalde Joan Aguado explica que les comissions tenen relació amb l’organigrama
municipal vigent. S’incorporen a les comissions tots els regidors i regidores que s’han
proposat per part dels grups municipals. Tots els grups hi són presents i, per garantir
l’equilibri i respectar la pluralitat del ple, s’emprarà com fins ara el sistema de vot
ponderat.
El portaveu de CiU Pere Regull esmenta que les matèries pròpies de l’Àrea de
Comunicació i Participació Ciutadana no queden adscrites a cap comissió. Es tracta de
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matèries importants, i s’ha d’evitar que es pugui produir una situació de desinformació,
per la qual cosa caldria estudiar en el futur a quina comissió s’adscriuen.
L’alcalde Joan Aguado contesta que els assumptes de competència plenària que
pertanyin a l’Àrea de Comunicació i Participació se sotmetran prèviament a l’examen de
la Comissió de Serveis Interns.
V. RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES
SUBVENCIONS A GRUPS MUNICIPALS

DE

CÀRRECS

ELECTIUS

I

El text del dictamen és el següent:
Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2001, va
aprovar per unanimitat el règim de les retribucions i de les indemnitzacions i
assistències que havien de percebre els membres electius de la corporació.
Atès que les quantitats acordades tienen efectes per a l’any 2001, disposant-se
que cada exercici pressupostari s’actualitzarien d’acord amb les variacions de les
retribucions del personal al servei de l’entitat local.
Atès que la darrera actualització va tenir lloc per acord de la Comissió de
Govern de l’Ajuntament de data 20 de gener de 2003.
Atès que s’estima convenient ratificar les disposicions aprovades en l’anterior
mandat en aquesta matèria, s’ACORDA:
A) Ratificar els criteris sobre retribucions, assistències i indemnitzacions dels
càrrecs electius locals vigents durant el mandat municipal immediatament anterior a
aquest, aprovats pel ple el dia 10 d’abril de 2001 i actualitzats pel que fa a les
quantitats aplicables per acord de la Comissió de Govern de 20 de gener de 2003.
B) El règim aplicable serà, per tant, el següent:
-

-

Retribució mensual de l’alcalde, en règim de dedicació exclusiva (14 pagues cada
any): 3.508 €. Al marge d’aquesta retribució, l’alcalde percebrà la quantitat fixa de
370 € mensuals en concepte de dietes (concepte no retributiu), quantitat que serà
incompatible amb la pecepció d’indemnitzacions per despeses de desplaçament
(incloses les d’alimentació) en un radi no superior a 60 km. de Vilafranca.
Retribució dels regidors Coordinadors d’Àrea en règim de dedicació exclusiva
segons resolució de l’alcaldia (14 pagues cada any): 2.646 €.
Retribució dels regidors Coordinadors d’Àrea en règim de dedicació parcial de
mitja jornada segons resolució de l’alcaldia (14 pagues cada any): 1.331 €.
Retribució de regidors amb delegacions específiques de l’alcaldia i dedicació de 9,5
hores setmanals (12 pagues cada any), si per resolució de l’alcaldia n’hi haguessin:
815 €.
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-

-

-

Assistències (per tasques en òrgans col·legiats) a favor dels altres regidors amb
delegacions específiques de l’alcaldia sobre serveis municipals (dotze pagues cada
any): 815 €.
Assistències (per tasques en òrgans col·legiats) a favor dels portaveus de grups
municipals (un per grup), si bé aquesta compensació és incompatible amb qualsevol
altra dels apartats anteriors (dotze pagues cada any): 815 €.
Assistències (per tasques en òrgans col·legiats) a favor dels altres regidors sense
delegacions específiques (12 pagues cada any): 407 €.

C) Les quantitats establertes en la lletra B anterior s’entenen íntegres o brutes,
estan subjectes a la retenció adient corresponent a l’IRPF i s’actualitzen per acord de
la Comissió de Govern 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.
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 electius 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.).
D) Subvenció mensual establerta en favor dels Grups Municipals: 1.367,83 €
per grup, més una quantitat addicional de 6,68 € 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 si així es requereix.
E) Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament, disposant que les seves previsions s’aplicaran íntegrament
amb efectes retroactius a partir del dia 14 de juny de 2003, data de constitució
d’aquesta corporació.
El dictamen anterior s’ha aprovat amb vint vots a favor i un en contra, corresponent
aquest a Otger Amatller (CUP).
L’alcalde Joan Aguado diu que en aquest moment, i sens perjudici de si en el futur cal
estudiar alguna variació, es proposa ratificar els criteris ja aprovats pel ple per
unanimitat l’any 2001, de manera que les quantitats no experimenten modificacions
respecte de la realitat existent fins ara.
Otger Amatller (CUP) afirma que malgrat que la subvenció als grups municipals és
raonable, algunes retribucions i assistències són a parer seu exagerades, ja que si bé
l’alcalde i els Coordinadors tenen responsabilitats que han de ser compensades, s’hauria
de prestar atenció als sous que cobra la gent del carrer, en general més baixos.
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Pere Regull (CiU) s’adreça a Otger Amatller per dir que suposa que no es refereix a les
quantitats percebudes pels regidors de l’oposició, contestant Otger Amatller que els
portaveus dels grups en general no es poden queixar.
Marcel Esteve (grup Socialista) remarca que comparativament amb altres ajuntaments
similars, les compensacions econòmiques que abona l’Ajuntament de Vilafranca són en
general escasses, havent-se optat per una política d’austeritat. No vol encetar ara cap
debat, però opina que en algun moment potser se n’hauria de parlar.
Finalment, Otger Amatller (CUP) manifesta que no fa cap proposta concreta ni sap les
quantitats que abonen altres ajuntaments, però creu que s’hauria de tenir més en compte
la realitat del carrer, on la gent percep salaris inferiors.
VI. MODIFICACIÓ PUNTUAL D’ESTATUTS D’ORGANISMES AUTÒNOMS
Es proposa l’aprovació del dictamen següent:
Atès que l’Ajuntament de Vilafranca té creats quatre organismes autònoms de
caràcter administratiu, amb les denominacions de “Patronat Municipal d’Esports”,
“Patronat Municipal de Comerç i Turisme”, “Patronat del Teatre Cal Bolet” i
“Organisme Autònom Torras i Bages”.
Atès que es considera convenient fer una modificació puntuals dels estatuts
reguladors d’aquests quatre organismes, amb la finalitat d’assegurar la seva pluralitat
mitjançant la representació en el seu si de persones proposades pels diferents grups
municipals, tot assegurant també la presència en aquests òrgans de representants de la
societat civil.
Per això, s’ ACORDA:
1r. Aprovar les següents modificacions en els estatuts dels quatre organismes
autònoms de caràcter administratiu dependents d’aquest Ajuntament.
a) Es modifica l’article 6, lletra b), paràgraf primer, dels estatuts de
l’organisme “Patronat Municipal de Comerç i Turisme”, sobre la composició de la
Junta del Patronat. Quant a l’expressió actual “Vuit vocals. La meitat d’aquests seran
nomenats lliurement pel ple municipal, i podran ser indistintament regidors o no
regidors. Un d’aquests quatre vocals serà designat per l’alcalde vicepresident de la
Junta. Els altres quatre vocals seran designats també pel Ple municipal ....”, resta
substituïda pel text següent:
“Deu vocals. La meitat d’aquests seran nomenats lliurement pel ple municipal, i podran
ser indistintament regidors o no regidors. Un d’aquests cinc vocals serà designat per
l’alcalde vicepresident de la Junta. Els altres cinc vocals seran designats també pel Ple
municipal ....”,
b) Es modifica l’article 6, lletra b), dels estatuts de l’Organisme Autònom
Torras i Bages. L’expressió actual “ Sis representants de l’Ajuntament de Vilafranca
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designats lliurement pel ple municipal, i garantint-se en tot cas la representació de tots
els grups municipals”, queda substituïda per la següent:
“ Set representants de l’Ajuntament de Vilafranca designats lliurement pel ple
municipal, i garantint-se en tot cas la representació de tots els grups municipals”.
c) Es modifica l’article 6, apartat c), dels estatuts de l’organisme Patronat
Muncipal d’Esports, relatiu a la composició de la Junta del Patronat, substituïnt-se
l’expressió actual “Vocals: tres representants de l’Ajuntament de Vilafranca, ostentin o
no la condició de regidors, i quatre persones més...” per “Vocals: quatre representants
de l’Ajuntament de Vilafranca, ostentin o no la condició de regidors, i cinc persones
més...”.
d) Es modifica l’article 6, lletra b), dels estatuts de l’organisme “Patronat del
Teatre Cal Bolet”. El redactat actual és: “Vocals: Quatre representants de
l’Ajuntament de Vilafranca, ostentin o no la condició de regidors, i dues persones
vinculades al món de la cultura, nomenaments que correspondran al ple municipal, i
dues persones més proposades per les entitats culturals de la vila i ratificades també pel
ple municipal”.
El nou text quedaria així: “Vocals: Cinc representants de l’Ajuntament de
Vilafranca, ostentin o no la condició de regidors, i dues persones vinculades al món de
la cultura, nomenaments que correspondran al ple municipal, i tres persones més
proposades per les entitats culturals de la vila i ratificades també pel ple municipal”.

2n. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies
hàbils. Les modificacions s’entendran aprovades definitivament sense necessitat d’un
nou acord exprés, en el cas que no es produeixen al·legacions o reclamacions.
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat.
L’alcalde Joan Aguado comenta que es modifiquen els estatuts dels quatre organismes
autònoms municipals, per tal de fer possible la presència en els seus òrgans de govern de
representants (regidors o no) de tots els grups municipals, tenint en compte que en
aquest mandat hi ha un grup municipal més. També s’acompanya aquesta mesura amb
una ampliació dels representants de les entitats ciutadanes i dels sectors afectats, de
manera que es mantingui l’equilibri fins ara existent.

VII. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN
ÒRGANS COL·LEGIATS
Se sotmet al ple el dictamen següent:
Constituït el consistori elegit pels ciutadans i ciutadanes de Vilafranca en les eleccions
municipals celebrades el dia 25 de maig de 2003, és procedent el nomenament per part
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del ple dels representants de la corporació en organismes autònoms, societats, altres
òrgans col·legiats i entitats.
Realitzades consultes amb els representants dels grups municipals, s'acorda realitzar els
nomenaments següents:
1) Representant de l'Ajuntament a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf.
Representant titular: Joan Aguado i Masdeu; 1r suplent: Marcel Esteve i Robert; 2n
suplent: Pere Regull i Riba.
2) Membres del Patronat de la fundació "Hospital Comarcal de Vilafranca",
independentment de la condició de president que ostenta l'alcalde: Patro Recober i
Caballé (grup Socialista) i Fernando García i González (grup de CiU).
3) Membres del Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès: Francisco Álvarez
i Vázquez (grup Socialista) i Joaquim Vázquez i Barbat (CiU). El Sr. Francisco Álvarez
Vázquez ocuparà el càrrec de vicepresident del Consell Rector.
4) Representants de l’Ajuntament en el Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès:
Patro Recober i Caballé (grup Socialista), Fernando García i González (CiU), Ramon N.
Xena i Pareta (ERC) i Emilio López i Rodríguez (PP).
5) Consell Escolar Municipal: president, per delegació de l’alcaldia, Josep Colomé i
Ferrer (regidor d’Educació). A més, en formaran part les set persones següents: Isabel
García Sanz (grup Socialista), Maria Gibert i Ceballos (grup Socialista), Àssen Cámara i
Pérez (CiU), Rosa Rafecas Ferrer (CiU), Mònica Gispert i Puig (ERC), María Dolores
Fernández Calvillo López de la Nieta (PP) i Oriol Perelló i Cuadras (CUP).
6) Consell Escolar Comarcal: Josep Colomé i Ferrer.
7) Consells Escolars de Centre: serà representant municipal en els cinc Centres
d’educació infantil i primària i en els tres Centres d’educació secundària el regidor
d’Educació Josep Colomé i Ferrer, qui no obstant podrà delegar en un altre regidor o
regidora o bé en el Cap del Servei d’Educació Josep Santacana i Bové.
8) Fundació privada "Montserrat Junyent i Parera": Patro Recober i Caballé.
9) Representant en el Consorci per a la Normalització Lingüística i Centre Alt PenedèsGarraf: La regidora de Cultura Lourdes Sánchez i López.
10) Representant en el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya: Joan
Pareta i Papiol.
11) Representant en l’associació AMTU (Agrupació de Municipis Titulars del Servei de
Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona): El regidor de Circulació i
Aparcaments Joan Pareta i Papiol.
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12) Associació ACEVIN: Joan Aguado i Masdeu.
13)Associació INFORM (Institut per a la Formació de Joves vers l’Administració
d’Empreses) i fundació privada INFORM: Francisco Álvarez i Vázquez.
14) Associació ENTREM-HI (Associació per a la integració de persones amb dificultats
socio-laborals): El tècnic del Servei Fernando de León Colombo.
15) Associació internacional de ciutats educadores (AICE): El regidor d’Educació Josep
Colomé i Ferrer.
16) Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat: El regidor de Medi Ambient Patro
Recober i Caballé.
17) Associació Pacte Industrial per a la Regió Metroplitana: El regidor de Promoció
Econòmica Marcel Esteve i Robert.
18) Consorci LOCALRET: Francisco M. Romero i Gamarra (titular) i Anna Girona i
Alaiza (suplent).
19) Consell del Consorci de Comunicació Local(COM): Lourdes Sánchez i López.
20) Presidència de la Ponència Municipal d'Avaluació Ambiental (llicències, permisos i
informes d'activitats amb incidència ambiental): El regidor de Governació Joan Pareta i
Papiol.
21) Junta del Patronat Municipal d'Esports. Presidenta, per delegació de l'alcaldia, la
regidora d'Esports Àngela Agramunt i Andreu; vicepresident, per delegació de l'alcaldia,
Jordi Solà i Sebastià (grup Socialista). Vocals en representació del consistori: Emília
Torres i Miralles (grup de CiU), Joan Santacana i Bové (ERC), José Mª Arroyo Romero
del Hombrebueno (PP) i Oriol Roca i Bolet (CUP). Resta pendent el nomenament dels
cinc vocals que ha de nomenar el ple a proposta del Consell Municipal d'Esports.
22) Junta del Patronat Municipal de Comerç i Turisme. President, per delegació de
l'alcaldia, Joan Pareta i Papiol. Vocals en representació directa del consistori: Xavier
Lecegui Ruano (PSC, i vicepresident per designació de l’alcaldia), Ignasi Jesús Valero i
Arnal (CiU) , Pere Joan Ollé i Fernández (ERC), Buenaventura José Valls (PP) i Xavier
Lacruz i Badia (CUP). Resta pendent el nomenament pel ple dels cinc vocals que ha de
proposar el Consell del Patronat.
23) Junta del Patronat del Teatre de "Cal Bolet". Presidenta, per delegació de l'alcaldia,
Lourdes Sánchez i López. Vocals representants del consistori: M. Dolors Villaró i Rovira
(PSC), Josep M. Figueras i Pagès (CiU), Jordi Rosell i Perelló (ERC), Montserrat Blasco
i Pozzan (PP) i Gemma Girona i Girona (CUP). Resta pendent el nomenament dels dos
vocals vinculats al món de la cultura i dels tres que han de ser proposats per les entitats
culturals de la vila.
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24) Consell de l’Organisme Autònom "Torras i Bages". President, per delegació de
l'alcaldia, Josep Colomé i Ferrer. Vocals representants del consistori: Josep Mª Masachs
i Suriol (PSC), Miquel Medialdea i Guijo (PSC), Àngels Cervera i Gallemí (CiU), Núria
Bel i Casals (CiU), Ramon Sicart i Batet (ERC), Mª Dolores Fernández Calvillo López de
la Nieta (PP) i Llorenç Casanova i Fernàndez (CUP). Seran vicepresidents primer, segon,
tercer i quart Josep Mª Masachs, Àngels Cervera, Ramon Sicart i Mª Dolores Fernández
Calvillo respectivament. 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
seguiment del Reglament per a l'ús de la llengua catalana, Consell de Serveis Socials,
Consell per la Igualtat, Consell del Medi Ambient, Comissió de Solidaritat i Cooperació i
Comissió d'Habitatge), els grups faran les seves propostes de nomenament, les quals
seran ratificades per resolució de l'alcaldia.
Resten pendents determinats nomenaments que seran realitzats en una sessió posterior del
ple.
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
endavant a través del ple constituït en junta general. Tanmateix, es deixa establert el
següent:
- Seran membres del consell de l’Empresa d’Aigües, almenys, Joan Pareta i Papiol (PSC),
Francisco Álvarez i Vázquez (PSC), Ernest Giralt i Via (CiU), Ramon N. Xena i Pareta
(ERC), José Mª Arroyo Romero del Hombrebueno (PP) i Jordi Asensi i Gabriel (CUP).
- Seran membres del consell de Sercom, S.L., almenys, Lourdes Sánchez i López (PSC),
Lluís Laguna i Cano (PSC), Aureli Ruíz i Milà (CiU), Joan Ríos i Rallé (ERC), Antoni
Alsina i Felip (PP) i Jordi Salvià i Cuadras (CUP).
- Seran membres del consell de la Societat Municipal d’Habitatge, almenys, Josep
Colomé i Ferer (PSC), Josep Soler i Barceló (PSC), Andreu Retamal i Ojeda (PSCIniciativa), Joan Miró i Miret (CiU), Jordi Catasús i Corbalan (ERC), José Mª Arroyo
Romero del Hombrebueno (PP) i Robert Ferrando i Cusiné (CUP).
- Seran membres del consell de la societat SOVIPAR, S.L, almenys, Joan Pareta i Papiol
(PSC), Anna Girona i Alaiza (PSC), Jaume Torres i Valls (CiU), Eladio García Lodeiro
(PP) i Otger Amatller i Gutiérrez (CUP).

Aquest dictamen ha estat aprovat per unanimitat.
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L’alcalde Joan Aguado esmenta que en els òrgans externs a l’Ajuntament la
representació correspon, amb caràcter general, al regidor o regidora responsable de la
matèria (al marge de casos en què també hi ha representació de l’oposició), mentre que
en el cas d’organismes interns s’assegura plenament la pluralitat política, i a més
properament s’hauran de nomenar els representants proposats per les entitats ciutadanes.
VIII. NOMENAMENT SÍNDICA DE GREUGES
Es proposa al ple l’aprovació del dictamen següent:
Atès que d’acord amb l’article 59 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i amb el Reglament orgànic municipal, el Síndic o la Síndica de Greuges de
Vilafranca és escollit pel ple municipal per majoria de les tres cinquenes parts (tretze
vots), almenys, del nombre legal de membres de la corporació en primera votació, o per
majoria absoluta en segona votació, i que el seu mandat és de cinc anys.
Atès que es considera adient elegir novament com a Síndica la Sra. Mª Glòria
Valeri i Ferret, designada pel ple municipal el dia 15 de maig de 2001, s’
ACORDA:
1. Nomenar Síndica de Greuges de Vilafranca la Sra. Maria Glòria Valeri i
Ferret. El seu mandat serà de cinc anys, sens perjudici de continuar en funcions fins
l’elecció de la persona que l’hagi de substituir.
2. Les seves funcions i el procediment d’actuació es regiran per allò que disposa
el Reglament orgànic municipal.
L’anterior acord ha estat adoptat per unanimitat.
L’alcalde Joan Aguado proposa ratificar la confiança en Glòria Valeri, tenint en compte
que fa poc temps que exerceix el càrrec i que la seva positiva tasca ha estat reconeguda
per tots els grups municipals en el si del ple.
L'alcalde, després de recordar la sessió que es convocarà per al ple de juliol per tal de
completar els nomenaments municipals i abordar altres assumptes, aixeca la sessió, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari,

Vist i plau
L'alcalde,

Francesc Giralt i Fernàndez

Joan Aguado i Masdeu

21

