AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÉS

L'alcaldia proposa al Ple municipal que adOpti l'acord següent:
Ates que d'acord amb alió que disposa l'article 75 de la Llei reguladora de les bases.
del régim :local, correspon a l'alcalde determinar els membres de la corporació
municipal que éxerciran els seuá cárrecs en régim de dedicació exclusiva o parcial,
sempre de conformitat amb les determinacions generals aprovades pel Pie municipal.
Ates que a l'inici del mandat municipal el Ple ha d'aprovarels criteris aplicables sobre
les retribucions, assisténcies i indemnit2acions aplicables als cárrecs electes de ja
corporacidurant aquest mandat municipal, i també el régim de subvencions a favoi
deis diferents grups municipals del Consistori.
Ates que d'acord amb la Ilei alguns membres de la corporació poden exercir el cárrec
amb dedicado exclusiva o parcial, causant alta a la Seguretát Social. Només els
membres ,sense dedicació exclusiva ni parcial poden percebre aSsisténcies per la
concurréncia /efectiva als órgans coldegiats de la corporació, en els termes acordátá
pel Pie. D',acord amb l'article 75 ter de la Ilei básica local, introduTt per la Llei
racionalització i sostenibilitat de l'Administrado Local, en els municipis del tram de
població propi de Vilafranta el nombre máxim de cárrecs electes amb dedicado,
exclusiva és d'onze, i l'import máxim de la retribució anual Per cada cárrec electe
amb dediCpció exclusiva és d'acord amb la normativa vigent actualitzada (Llei):
pressupostbs de 2018), per als municipis entre 20.001 i 50.000 habitants:
56.947,59 euros.
Ates que es considera adient que l'alcalde, en el cas de tenir dedicació exclusiva a!
seu cárreC;tingui reconeguda la"—retribució anual máxima per a municipis dé
dimensioná com el de Vilafranca del Penedés, d'acord amb el punt anterior; ara
mentre mantingüi la condició de Delegat Territorial del Govern de la Generalitat ‹al
Penedés percebrá només de l'Ajuntament quantitats no salarials per assisténcialá
diferents órgans municipals, per un import equivalent'a les percebudes pels portavéus
dels grups 'municipals que no formen part del govern municipal.
Ates que és considera equilibrat que els regidors i les regidores amb dedicad
exclusiva tinguin la següent retribució: eh el cas dels tinents d'alcalde, una retribudl
similar a la que correspón a Ilocs de treball de Cap de Servei d'aquest Ajuntamett
amb funcions directives, i en el cas de regidor/a ,amb delegado, una retribució similar
a la que correspon a places de Cap de Servei d'un nivell inferior. Si la dedicació és a
temps parcial, correspon percebre el salani proporcional al percentatge de dedicado,:
En tot cas, els imports salarials s'ajustaran als que s'han vingut abonant durant 'él
mandat municipal 2015-2019. •

Per aixó, á'ACORDA:
1) S'aplicaran les retribucions següents:
- Retribucib mensual de l'alcalde, que té reconegut 'el régim de dedicació excluSiSiá.
(14 pagues cada any): 4.067,69 € mensuals. Aquesta retribució no la percebrá pér'ó
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l'alcalde de Vilafranca mentre la persona titular del cárrec percebi retribució pel cárrep
de Delegat Territorial del Govern de la Generalitat al Penedés, i passaria a percebre-laf
automáticament en cas de pérdua de l'esmentat cárrec.
Retribució mensual de regidors i regidores que siguin membres de la Junta de
Govern Local' i tinents d'alcalde coordinadors d'Área, sempre que per decret de
l'alcaldia tinguin una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament. La retribució
mensual per dedicació exclusiva será de 3.725 € mensuals (14 pagues cada any). Si
la dedicació segons decret d'alcaldia és parcial, s'aplicará la retribució proporcional
adient en funció del percentatge de dedicació assignat.
- Retribució mensual d'altres regidors i regidores que siguin membres de la Junta de
Govern Local, sempre que per decret de l'alcaldia tinguin una dedicado exclusiva
parcial a l'Ajuntament. La retribució mensual per dedicació exclusiva será de 3.500'
mensuals (14 pagues cada any). Si la dedicació segons decret d'alcaldia és parcial,'
s'aplicará la retribució proporcional adient en funció del percentatge de dedicació
assignat.
Retribució de regidors i regidores que, sense ser tinents d'alcalde i membres dela
Junta de Govern, tinguin conferides per l'alcaldia delegacions específiqués per :á
gestionar .Delegacions própies de govern. La retribució mensual per dedicadjel
exclusiva lerá de 3.200 € mensuals (14 pagues cada any). Si la dedicació segOhá
decret d'alPaldia és parcial, s'aplicará la retribució proporcional adient en fundó del
percentatge de dedicació assignat. En tot cas els reconeixements de dedicado es
portaran a terme per decret d'alcaldia.
D'acord amb l'article 75 ter de la Ilei básica local, introduk per la Llei del
racionalitzaci6 i sostenibilitat de l'Administrado Local, en els municipis del tram de
població propi de Vilafranca . el nombre máxim de cárrecs electes amb dedicado
exclusiva és d'onze.
2) Es recáneixeran assisténcies per concurréncia efectiva a sessions deis órgang
col•legiats de la corporació (aplicables únicament als cárrecs electes sense dedicació
exclusiva o parcial, ja que els cárrecs amb dedicado reconeguda no tindran dretÚl
assisténciel):
S'apliquen les quantitats següents per cada sessió del Pie, Comissió Informativa;.
Junta de Govern Local ¡Junta de Portaveus, d'acord amb les quantitats següents:
Ple
Comissió Informativa
•
Junta de Govern
Junta de Portaveus

600€
250 C
400 €
400 €

Les quantitats esmentades en concepte d'assistIncia es percebran només per la
concurrencia efectiva a les sessions del Ple, de les Comissions Informatives , de la
Junta de Govern Local o de la Junta de Portaveus. Tanmateix, encara que ID"ei
aplicació de les previsions establertes s'haguessin de percebre unes quantitats
superiors, s'estableix que per assistIncies l'alcalde no podrá percebre una quantitat
anual total superior a 11.700 C. Els límits rnáxims anuals serán de 28.500 C per alS •
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Tinents d'Alcalde Coordinadors d'Área, de 23,000 € per a la resta de membres de la
Junta de Govern Local, de 11.700 € per a regidors amb Delegacions de govern que nb
siguin membres de la Junta de Govern, de 11.700 € per als portaveus de grup
municipal (un portaveu per grup) i de 5.850 € per a la resta de regidors i regidores. '
S'establirá arrib relació a les assisténcies a sessions un sistema de bestretes mensualá
en funció de les quantitats previsibles en cas d'assisténcia. normal als órgans dé
govern. Tanmateix, a finals de cada any i al final del mandat el secretad general
certificará el nombre detallat d'assisténcies efectives reals per conceptes de cada
persona, i en ,el cas que algun regidor o regidora hagués percebut un conjunt de
bestretes superiors a la• quantitat real que correspongui caldrá procedir al
reintegrarn'ent corresponent.
Les quántitats establertes en els apartats 1 i 2 anteriors s'entenen íntegres o
brutes i referides a l'any 2019; estan subjectes a la retenció adiept corresponenta
l
l'IRPF, es tneriten a partir de la data de la constitució de l'Ajuntament sempre que én
cada cas S'hagi exercit de forma efectiva el cárrec, 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 PenedIslla
primera actualització, si escau, tindrá -1Ioc en el mes de gener de 2020). Quan eá
percebin retribucions, es produirá l'alta de les persones interessades en el -régidi
general de la Seguretat Social. D'altra banda, els cárrecs electes no poden percebre
de l'Ajuntament cap altra quantitat diferent de la prevista en aquest acord, sehS
perjudici de les indemnitzacions procedents per despeses efectives inherents al cárret
(desplagaments, allotjament i manutenció en ces de desplagament, etc.).
S'atorga la següent subvenció mensual en favor deis Grups municipals: 950,00 €
per grup,:més •una quantitat addicional de 75,00 ,€ per cada membre del grup,
[ quantitats • que es podran actualitzar cada any d'acord amb les prevision5
pressupostáries que s'aprovin. La subvenció no es pot destinar a pagar remuneracionS
del personal dé la corporació ni a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fhtá
de carácter • patrimonial, i aquestes subvencions han de ser objecte d'uha
comptabilitat específica que s'ha de posar a disposició del pie municipal si així eS
requereix.
Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler d'edictes
l'Ajuntameht.
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L'alcalde przoposa al Pie municipal que adopti l'acord següent:

Átés l'article 12 del Text refós de la Llei de. rEstatut básic de l'empleat públic (Reiai
decret legislati•u 5/2015, de 30 «octubre), que estableix que será personal eventual el.
que, en virtut de nomenament i amb c,arácter no, permanent, només realitza funcions
eXpressament qualificades com de confianga o assessorament • especial. El
nomenament i el cessament d'aquest personal són Mutes, i la competéncia al
•
respecte, correspon legalment a l'alcalde..
Ates .el que disposa l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,,reguladora dé les
bases del régim local, i l'article 304 .del.Text refós de la Llei, municipal i de régim local
de Catalunya, sobre creació de, places. de personal eventual per part del Ple a l'ind
del mandat municipal, o arran de l'aprovació deis pressupostos anuals.
Ates que Varticle 9.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, -pel qu-al s'aprova ..el
reglament.kiel personal al servei de .les entitats locals catalanes, estableix que'el
nombre, leS característiques básiques i les retribucions del personal eventual els riá
de' determinar el Ple de la corporació, i.s'han d'incorporar aquestes determinacionsá •
•
la relació.cre Ilocs de treball de l'Ajuntament. •
Atesa la' pdtestat d'autoorganització que té. atribuYda aquest Ajuntament, d'acord amb'
alió dispOsat en l'article 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'pbril, •pel qua!
!e:1
s'aprova..el'Text retos de la Llei Municipal i de régim local de Catalunya..
r3j

Atesa la' cómpeténcia atribuida al Ple municipal en matéria d'aprovació de la plantilla -i
de la relació de How de treball, d'acord amb alió previst en l'article 22.2 i) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril,. reguladora de les bases del régim local.
Atés que es considera que les tasques associades a la definició de les polítiques dé
comunicació i imatge institucional s'inclouen dins de les qualificades com de •confianga
o assessorament especial, el que permet la creació «un lloc de treball eventual, i lá
seva provisió a través d'aquest tipus de personal que nomena lliurement l'alcalde.
Ates que 's'estima convenient crear també una plaga de personal eventual de
confianga
assessorament especial que assumeixi tasques de d'assessoramentl
coordinació• de projectes estratégics d'aquest Ajuntament.
Per aixó, s'ACORDA,
Primer.- Aprovar la creació, a la plantilla de personal i a la relació de How de treball,:
'd'una plaga de personal eventual (confianga o assessorament especial) de Cap de
Comunicació, 'amb les tasques i característiques qué s'esmenten en la -fitxa dé
descripció del lloc detreball que s'acompanya a aquest acord com annex I.
La retribució anual íntegra de la plaga creada s'estableix, per al 2019 (retribució,
.anualitáda), en la quantitat total de 40.000 €.
Vilafranca del penedés, 17 de juliol de 2019
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Segon.- Aprovar la creació, a la plantilla de personal i a la relació de llocs de treball,
d'una plaga de personal eventual (confianga o assessorament especial) de Director de
Projectes Estratégiqs, d'acord amb les tasques i característiques que s'esmenten en la
fitxa de descripció del lloc de treball que s'acompanya a aquest acord com annex II.,
La retribució anual íntegra de la plaga creada s'estableix, •per al 2019 (retribució
anualitzada), en la quantitat total de 44.000 C.
Tercer.- Disposar la 'publicado de la creació de les places de personal eventual qüe
esmenten éls dos apartats anteriors en forma legal. El nomenament de les personeS
que ocuparan les dues places eventuals creades Oorresp.on a l'alcalde, donant-né
compte al Ple, í aquests nomenaments es publicaran en el DOGC, en el BOPB i en
tauler d'anuncis, d'acord arnb alió previst a l'article 10 del Decret,214/1990, de 30 ,cle
juliol, pel qual s'aprova el Reglement del personal al servei de les entitats locais
,
catalanes .

ANNEX I
Cap de Co'municació
1.Identificació del lloc de-treball
Enquadrarh ent orgánic

ed

Área d'AlcIdia
Classificació professional
Grup de classificació: A2; titulado requerida, grau universitari, diplomatura o titulado
L equivalent.
Nivell de complement de destinació: 24
Naturalesa,I del líoc de treball
Classe de Personal: personal eventual (confianga o assessbrament especial).
Forma de provisió o selecció del lloc de treball: 'hure nomenamént (alcaldia).
2. Condicions del lloc de treball
Dedicació horaria
Tipolobia de jornada: jornada continuada amb disponibilitat, serise horari fix. L'horari
es determinará en fundó de les necessitats del servei.
Dedicació exclusiva.
Vilafranca del I5enedés, 17 de juliol de 2019
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, El lloc resta subjecte al régim general d'incompatibilitats.
Prevenció de riscos laborals
Condicions ambientals adequades de forma continuada. El lloc no requereix esforg
físic. Abséncia general de risc i/o,no es presenten normalment en el lloc de treball.
3. Contingut funcional del lloc de treball
Missió del lloc de treball
Planificar, brganitzar i coordinar les activitats municipals en matéria de comunicacióé
en sentit ampli, imatgé corporativa i continguts d'epais web municipals.
Funcions generals
- Dirigir el Departament de Comunicació i leS activitats municipals de comunicació;
imatge, premsa i mitjans informatius i disseny institucional.
- Organitzar i gestionar les.campanyeS informatives i de relacions publiques.
- • Coordinar notes de premsa; informes i dossiers; dirigir el butlletí municipal
d'informad& si existeix, o altres mitjans similars.
Elaborar:informes i propostes técniques.dins l'ámbit de les activitats de Premsa
Comunicació.
Atendre i mantenir relacibris amb els mitjans de comunicació:
Elaborar el Pla de comunicació de la corporació.
- Definir i tealitzar el disseny i imatge corporatius i la preséncia municipal en xarxes
socials.
- Vetllar per la cohéréncia de la imatge i el disseny corporatiu.
- Coordinar els criteris de disseny i imatge dels webs municipals.
Impulsar els mitjans de comunicació dependents de l'Ajuntament, com Penedés Ni
Rádio Vilafranca, sens perjudici de l'autonomia de la societat municipal SERCOM, SL.
- Qualsevol altra funció que li sigui encarregada per l'Alcaldia o els órgans de Govern,
dins l'ámbit de la comunicació en sentit ampli.

ANNEX II
Director de Projectes Estratégiés
1.IdentifiCació del lloc de treball
Enquadrament orgánic
Área d'Acció Territorial i Serveis Urbans
Classificació professionál
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Grup de classificació: Al; titulació requerida, grau universitari, 'licenciatura o titulació
académica.equivalerit. .
Nivell de complement de destinació: 26Natura/esa del lloc de treball
Classe de personal: personal eventual (confianga o assessorament especial).
Forma de provisió o selecció del lloc de treball:"Iliure nomenaMent (alcaldia).
2. Condicions del lloc de treball
Dedicació horária
Tipologia de jornada: jornada continuada amb disponibilitat, sense horari fix.
L'horari es determinará en funció de les neces,sitats del servei.
Jornada parcial al 80%.
El lloc resta subjecte al régim general d'incompatibilitats.
Prevenció de riscos laborals
Condicions ambientals adequades de forma continuada. El Iloc no requereix esforg
físic. Abséncia general de risc i/o no es presenten normalment en el Iloc de treball.
3. Contingut funcional del lloc de treball
MisSió del lloc de treball
aCtivitats municípals compreses dins la regidoria de Projectes
Coordinar
Estratégics i Mobilitat, en.sentit ampli.
Funcions gen erais básiques

,

D'acord amb les directrius emanades de l'Ajuntament, deis órgans de govern i del
regidor deTrojectes Estrategics i Mobilitat, són funcions assignades•al lloc:.
- Impulsar, coordinar) supervisar els projectes relationats amb el servei..
Assumir'la responsabilitat professional i técnica de la gestió del servei, coordinant i
supervisant les tasques deis llocs de treball que li siguin encomanas, i establint línies
d'actuació i mecanismes de motivació, amb el compliment deis objectius eStablerts
per la- corporació.
•„.
- Orientar la planificació els recursos que s'han d'invertir i destinar, proposar aspectéS
de les preVisions pressupostáries i fer el seguiment deis programes i pressupostos per
a la consecució deis objectius estratégics i línies d'actuado establerts.
- Col•laboar en la preparació del projecte•de pressupost, -del pla dé treball [de les
merrióries informatives del servei.
Vilafranca del Penedés) 17 de juliol de 2019 •
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- Coordinar els recursos adscrits a Vámbit avalár l'eficácia ieficiéncia deis mateixos,
per tal de garantir la correcta prestació de serve,is als ciutadans.
- Definir el mapa de processos del Servei i identificar els factors d'éxit organitzatiu,
així com els mecanismes de coordinació necessaris per a la consecució dels objectius
" estratégica establertS.
Participar en les reunions adients i d'órgans de govern, a requeriment del Regidor
corresponent i del Tinent d'Alcalde de l'Área.
- Programar projectes/activitats de carácter general del Servei, així com establir
criteris - d'actuació comuns, proposant els recursos económics, humans i materiáls
necessaris per a dur-ho a terme d'acord amb el calendari establert.
Analitzar. i avaluar l'execució deis programes, projectes i processos que estiguin sota
la seva responsabilitat que permetin obtenir una visió clara de la consecució de la
visió, missió i línies d'actuació establertes.
Qualsevol altra funció de carácter similar que li sigui atribuTda.
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L'alcaldia proposa al Pie municipal, en tant que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés
és el soci únic de la societat privada municipal "Serveis Municipals de Comunicació,
S.L. i exerceix les competéncies que corresponen a la junta general de la societat, que
adopti l'acord següent:

Ates que el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés, exercint les atrib,ucions de la
junta general de la societat, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2015, va fixar en
deu el nornbre de membres del consell d'administració de la societat , va fer l'elecció
deis seus.membres i va nomenar el president i el secretad del consell. Posteriorment;
s'han pogut produir alteracions en la ,composició del consell d'administrado, aprovades i
formalitzades de forma adient.
Ates que tant l'esmentat acord de la Junta de 21 de juliol de 2015, com els articles
14 dels estatuts socials, preveuen que el mandat deis consellers durará quatre anys,' •Si
bé en dependre la societat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés el consell cessárá
en el moment en qué finalitzi el mandat de la corporació que el va elegir, sens perjudici de continuar en funcions per a l'administració ordinária fins que es procedeixi al nou
nomenament que corréspongui.
Atés que, havent-se constituTt el dia 15-6-2019 la nova corporació municipal com á
conseqüenCia de les eleccions municipals celebrades el dia 26-5-2019, éS procedent
disposar el. cessament, per expiració del seu mandat, de la totalitat deis membres del
conselF dradministració de la societat, i alhora procedir a l'elecció deis nous consellerS
conselleres, tenint en compte que estatutáriament el nombre mínim de consellers i
conselleres. és de tres i el máxim de dotze.
En la seva virtut, s'ACORDA:
ir. Disposar el cessament, per finalització del seu mandat, de la totalitat deis membres
del conseW d'administració de la societat, Raimon busi Amigó, Ramon Zaballb Serra'',
Jordi Boyét Moncusí, Ariadna Caballero Folch, Sílvia Cánovas Garcia, Salvador Casals
Romagosa, Jaume Girona Galimany, Josep Quelart Bou, Anna Ruiz Casals i Josep Maria
Tobella Miralles. En conseqüéncia, són també cessats el president i el secretad (no
conseller) del consell, Raimon Gusi i Amigó i Josep Alsina i Rosell respectivament.
Tots els cessaments acordats seran notificats al secretad del consell d'Adrninistració i á
les persones que han cessat en el seu cárrec.
2n. Fixar en nou el nombre de membres del consell d'administració de la societat,
nomenant-se conselleres les persones següents pel termini de quatre anys, sens
perjudici del que estableix l'article 14 dels estatuts, sobre cessament del consell quan
finalitzará el mandat de la corporació municipal:
,
- Ricard Rafecas Ruiz, amb el D.N.I. núm. 460273165.
- Lourdes Sánchez López, amb el D.N.I. núm. 46630298Y.
- Anna M. Ruiz Casals, amb el D.N.I. núm. 46631072K.
- Maria Sardá Raventós, amb el DNI nñum. 772986915.
Vilafranca del Penedés, 17 de julio! de 2019 ,
PR
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Núria Carbó Ráfols, amb el DNI núm. 47866316G.
- Jaume Girona Galimany, amb el DNI núm. 77083817F.
- Alexandre García López, amb el DNI núm. 48025174R.
Josep Maria Tobella i Miralles, amb el DNI núm. 77087504Z.
Joaquim Mach Aicart, amb el DNI núm. 77280285D..
3r. Constatar que tots els consellers i conselleres designen com a domicili. el
corresponent al domicili social (placa del Penedés, 4, 4t de Vilafránca del Penedés).
Igualment-es constata que les persones designades accepten el cárrec i manifesten que
no incorren en cap de les causeS d'incapacitat o d'incompatibilitat establertes en la
legislació vigent.
4t. Nomenar president del consell d'administració de la societat •Ricard Rafecas Ruiz?,
les circurriltáncies personals del qual han estat ja reflectides anteriprment 1 que,
trobant-se present, accepta el cárrec. Es nomena també secretad del consell al conseller
Josep Maria Tobella Miralles, que accepta igualment el cárrec.
Sé. Facultar sense cap mena de limitació el secretad del consell d'administració, Josep
Maria Tobella Miralles, per tal que porti a terme les operacions necessáries adregades a'
la plena efectivitat dalló que s'ha acordat, i en particular per formalitzar els acords en
escriptura pública, inscriurels en ei Registre Mercantil i completar 1 rectificar
puntualment si cal les dades personals deis consellers que siguin necessáries.
6é. Aprovar l'acta d'aquesta sessió de l'Ajuntament en tant que soci únic de la societat
que exerceix les atribucions de la junta general, i en alió que es disposa en els cinc
apartats anteriors, als efectes legals adients.

Signat digitalment
per CPISR-1 C
'PERE REGULL
RIBA el 17/07/2019
a les 9:15:22
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L'alcaldia proposa al Pie municipal, en tant que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés
és el soci únic de la societat privada municipal "Empresa Municipal d'Aigües de
Vilafranca, S.A." i exerceix les eompeténcies que corresponen a la junta general de la
societat, que adopti l'acord següent:

Atés que el Pie de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés, exercint les atribucions de la
junta geherral de la societat,.en sessió celebrada el dia .21 de juliol de 2015, va fixar en
' nou (máxiM permés estatutáriament) el nombre de membres del consell d'administració
de la societat, va fer l'elecció dels sous membres i va\momenar el president i el secretad '
del consell. Posteriorment, stan produTt alteracions en la, composició del consell
d'adMinistració, aprovades i.formalitzades de forma •adient.
Atés que tent l'esmentat acord de la Junta de 21 de juliol de 2015, com l'article
'apartat b), deis estatuts socials, preveuen que el mandat deis consellers durará, quafrie
anys, si bé en dependre la societat de l'Ajuntament dé Vilafranca del Penedés el consell
cessará en él moment en ,qué finalitzi el mandat de la corporació que el va 'elegir, sens
perjudici de continuar en, funcions' per a l'administració ordinária fins que es procedeixi
al nou nomenamént que 'correspongui.
. .
Atés ,que, l-ravent-se con5tituTt el dia 15-6-2019 la nova corporació múnicipal com.a.
conseqüéncia de leá eleccions municipals celebrades el dia 26-5-2019, 'és procederi
disposar él cessament, per expiració del seu.mandat, de la totalitat deis membres dei
consell d'administració de la societat, i alhora procedir a l'elecció deis nous consellers1
consellereá, tenint en compte que estatutáriament el nombre mínim de consellers i
conselleres és de cinc, i el máxim de nou.
En la seva•virtut, s'ACORDA:
ir. Dispoar el cessament, per finalització del seu mandat d'acord amb
apartat b),'dels estatuts socials, de la totalitat deis membres del consell dradmihistraCió
de la societat, Aureli Ruiz i Milá, Joan Tarrida i Busquet, Ramon Calmet i López, Jordi,
Cuyás i Soler, Pene Martí i Casado, Marc Marrugat i Coll, Enrique Villanueva i Cebado,
Josep Antoh Pons i Saumell i Albert Olivella i Mata. En conseqüéncia, són també cessátS,
el presidenti el secretad (no conseller) del consell, Auréli Ruiz i Milá i Francesc Giralt 1
Fernández yespectivament.
Tots els cessaMents acordats seran notificats al secretad del consell d'Administració i a
les persones que han cessat en el Seu cárrec.
2m Fixar en nou el nombre de membres del conell d'administració de la Societat
nomenant-pe •conselleres tes persones següents pel termini de quatre anys, senp
perjudici del que estableix l'article 9, apartat b), deis estatuts, sobre cessament
co,nsell quan finalitzará el mandat de la corporació municipal:

Vilafranca del Penedés, 17 de juliol de 2019
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- Aureli Ruiz Mil, amb el D.N.I. núm. 46633327Z.
Sergio Antonio Sánchez Peñalver, amb el D.N.I. núm. 47747339Y.
- Ramon Calmet López, amb el D.N.I. núm. 47949358Q.
-Jordi Cuyás Soler, amb el D.N.I. núm. 37644876V.
- Jesús Alberto Magallón Mora, amb el DNI 35064211K.
Marc -Marrugat Coll, amb el D:N.I. núm. 38482041M
Thilo Klaus Elmering, amb el NIE. núm. X1920360K.
- Josep Anton Pons i Saumell, amb el D.N.I. núm. 77106971T. '
- Josep Maria Martí i Ráfols, amb el' DNI núm.. 35010993W.

1.

3r. Constatar que tots els consellers i conselleres designen com a domicili el
corresponent al . domicili social (plaga de Jaume I núm. 8 de Vilafranca del Penedés).
Igualment es constata que les persones designades accepten el cárrec i manifesten qué
no incorren en cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat establertes en la,
legislació vjgent.
4t. Nomertár president del consell d'administració de la S'ocietat a Aureli Ruiz i Milá, les
circumstán:Cies personals del qual han estat ja reflectides anteriorment i que, trobant-se
present, aCcepta •el cárrec. Es ) nomena també secretari del consell, sense ser-ne
membre Yer tant amb veu peró sense vot, a Francesc Giralt i Fernández, amb
núm. 77.098.644-E, que accepta igualment el cárrec.
5é. Facultar sense cap mena de limitació el secretad del consell d'administracik
Francesc Giralt i Fernández, per tal que porti ,a terme les operacions necessárieS
adregades á la plena efectivitat d'alió que s'ha acordat, i en particular per formalitkde
éls acords en escriptura pública, inscriure'IS en el Registre Mercantil i 'completar'
rectificar puntualment les dades personals deis consellers que siguin necessáries.
6é. Aprovar «acta d'aquesta sessió de l'Ajuntament en tant que accionista únic deja
societat qu'e exerceix les atribucions de la junta general, i en alió que és disposa. en elg
cinc apartats anteriors, als efectes legals adients.

Signat digitalment
per CPISR-1 C
PERE REGULL
RIBA el 17/07/2019
a les 9:15:14
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L'alcalde proposa al Pie municipal que adopti l'acord següent:

ConstituTt el consistori elegit pels ciutadans i les ciutadanes de Vilafranca en les
eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019, és procedent el
nomenament per part del Ple deis representánts de la corporació en certs órgans
collegiatsi entitats.
Cal efectuar les següents designacions, nomenaments o representacions:

1) Representants de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés en el consell rector del
Consorci Sanitari de l'Alt Penedés i Garraf:
- Sr. Ramon Zaballa i Serra.
- Sra. Mónica .Hill i Giménez que s'entén nomenada a proposta deis diferents grups,
municipals de l'oposició.

2) Representants municipals en el Patronat de la Fundació "VINSEUM, Museu de les
Cultures del Vi de Catalunya", a banda de preáident nat del Patronat que n'és
l'alcalde, Rere Regull i Riba,- es realitzen els legüents nomenaments, substitucions o
ratificacions del cárrec:

•

Com a patró proposat pel grup de JxV, es manté el Sr. Raimon Gusi i Amigó.
Cessa com a patró el Sr. Josep Maria , Feliu i Roca, i en la seva- substitució es
nomena el Sr. David Navarrete i Camps. Aquest canvi té lloc a proposta del grup
d'ERC. ,
Com a patró proposat pel grup socialista, es manté el Sr. Miguel Meidaldea "Guijo: "
Cessa coma patró el Sr. Miguel Cartró i Boada, i en la seva substitució es nomena
la Sra. Vanesa Rafecas i Figueras. Aquest canvi té lloc a proposta del grup de la

quP.
Com a patró proposat pel grup de VeC, es manté el Sr. Jordi Ronneu Rovira.
Cessa cbm a patró el Sr. Josep Ramon Sogas qui va ser nomenat a proposta del
grup del PP.
Es nomena, a proposta del grup de C's al Sr. 3osé,María Santacana i Garci
La resta dé representants municipals en el Patronat es mantenen.

3) Representants municipals en el Patronat de la Fundació de la Festa Major de
Vilafranca del Penedés:
Patró'nat: l'alcalde de l'ajuntament: Sr. Pere Regull i Riba.
Parto nat: él regidor de Cultura: Sr. Ricard Rafecas i Ruiz.
Patró proposat pel grup de JxV: Sr. Aureli Ruiz i Milá
Patró proposat pel grup d'ERC: Sra. Glória Rosell i Perelló.
Patró proposat pel grup socialista: Sr. Joan Tarrida i Busquet.
Patró proposat pel grup de la CUP: Sr. Néstor Martínez Crespo.
Vilafranca del Penedés, 17 de juliol de 2019
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Patró 'proposat pel grup de VeC: Sr. Jordi Castellví i Mata.
Patró proposat pel grup de C's: Sr. JavierRos i Barbara.

No obstant, el pie acordará alió que copsideri oportú

Signat digitalment
per CPISR-1 C
PERE REGULL
RIBA el 17/07/2019 ,
a les 14:08:40
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La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Pie
Municipal el dictamen següent, per al seu debat o aprovació si escau:

PRIMER.- Aprovar, donada la necessitat i urgencia d'atendre despeses de
caire inajornable, l'expedient núm. 11 d'Habilitació de crédits extraordinaris,
de Suplements de crédit i transferéncies positives de crédit del Pressupost de
l'Entitat d'enguany mitjangant majors ingressos i transferéncies negatives de
crédit, de conformitat amb el que disposa l'Article 177 del RDL 2/2004, de 5
de marg, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
segons el detall següent:

CRÉDITS EXTRAORDINARIS:
Partida

•
4.15000.11000
5.33001.21005
4.23105.21201
1.91201.22799
5.33803.48900
5.33804.48900
4.15321.77000
5.15310.61900
5.33404.62900

Personal eventual.- Planificació estratégica
Manteniment patrimoni cultural
Arranjaments habitatges gent gran
Alcaldia.- contractes de serveis
Ball de Diables.- subvenció edició !libre
Ball de Nans.- subvenció 160 aniversari
Transferéncia a Llar Unió Catalónia.- Cancel•lació deute
reconequt segons conveni
PAE Vilafranca-Olérdola Innovant sostenibilitat territori
Equipament Auditori i teatre Cal Bolet

TOTAL CREDITS EXTRAORDINARIS

22.000,00
6.500,00
23.310,00
5.000,00
1.500,00
1.000,00
794.664,88
194.709,01
27.000,00
1.075.683,89

SUPLEMENTS DE CREDIT:
Partida
2.92022.22699
5.92504.22699
2.92201.48900
5.43201.48901
3.23103.48903
4.34201.63200

Gestió de finques municipals
Programa agermanaments
Federació de Municipis de Catalunya
Dinamització comercial Centre Vila
Conveni Creu Roja.- Banc intercanvi ajuts técnics
Rehabilitació i ampliació Pavelló Esportiu

TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT

2.000,00
1.500,00
46,00
4.000,00
4.500,00
3.513,00
15.559,00

TRANSFERÉNCIES DE CREDIT:
Partida
1.13001.12010
1.13001.12110
2.92005.12010
2.92005.12110
2.92006.12010
2.92006.12110
3.31101.12010

Retribucions básiques Adm General Seguretat
Retribucions complem. Adm. General Sequretat
Retribucions básiques OAC
Retribucions complementáries OAC
Retribucions básiques Recursos Humans i Organització
Retribucions complementáries Recursos Humans
Retribucions básiques Salut i Consum

11.000 00
9.000,00
20.000,00
21.000,00
14.000 00
6.000,00
11.000,00

3.31101.12110
1.13201.12106
1.13201.15200
5.24131.16000
5.33404.16000
4.32302.22102
4.92022.22102
5.33401.22699
5.24109.22699
4.32302.22700
5.24101.22700
5.24125.22700

Retribucions complementáries Salut i Consum
Assisténcia a judicis.- personal Policia Local
Treballs extraordinaris personal funcionad Policia Local
Seguretat social.- Promoció económica
Seguretat social.- Teatre Cal Bolet i Auditori
Escoles educació primaria - Gas
Edificis municipals.- Gas
Actas culturals
Baques diversos programes
Neteja escoles i Ilars d'infants
Neteja CFO Layret i Foment Ocupació
Neteja Centre Agora

TOTAL TRANSFERÉNCIES DE CREDIT
rizOTAL CRÉDITS EXTRAORDINARIS, SUPLEMENTS i TRANSFE.

9.000,00
9.000,00
20.000,00
20.000,00
4.000,00
20.000,00
20.000,00
25.892,00
3.130,00
26.500,00
6.200,00
1.000,00
256.722,00
1.347.964,89

FINANpAMENT
BAIXES PER TRANSFERENCIA:
Partida
1.13201.12110
1.13001.13000
2.33221.13000
2.92001.13000
2.92005.13000
2.92006.13000
3.31101.13000
4.15321.13000
1.13201.16000
2.92025.16000
4.16501.22100
4.92022.22100
4.92022.22700
5.43901.22799

Retribucions complementáries Policia Local
Personal laboral.- Adm. General Seguretat
Personal laboral.- Arxiu municipal
Personal laboral.- Secretaria - Governació
Personal laboral.- OAC
Personal laboral.- Recursos Humans i Orqanització
Personal laboral.- Salut i Consum
Personal laboral.- Serveis urbans
Seguretat social.- Policia Local
Sequretat social.- varis
Enllumenat públic.- electricitat
Edificis municipals.- electricitat
Neteja edificis municipals
Promoció turística: contractacions externes

TOTAL BAIXES TRANSFERÉNCIA
BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTÁRIES:
Partida
1.13201.12110
Retribucions complementáries Policia Local

TOTAL BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTÁRIES

29.000,00
20.000,00
2.305,00
13.892,00
41.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
20.000,00
4.000,00
20.000,00
20.000,00
33.700,00
825,00
256.722,00

22.000,00

22.000,00

MAJORS INGRESSOS:
Concepte
450.03
451.10
461.07
461.32
480.17
600.01
603.01

Generalitat.- Dependéncia
Generalitat.- Fons de cooperació local anys anteriors
Diputació.- Dinamització comercial Centre Vila
Diputació.- Gent Gran
Particulars.- Programa agermanaments
Alienació terreny PAU 5a
Venda pis Rbla. Generalitat, 67

4.500,00
211.126,78
4.000,00
23.310,00
1.500,00
533.616,54
122.173,94

761.04
761.05

Diputació.- PAE Vilafranca-Olérdola Sostenibilitat territori
Diputació.- Subv. Minora eficiéncia energética

TOTAL MAJORS INGRESSOS

RESUM FINANpAMENT
Baixes per transferencia
Baixes d'aplicacions pressupostaries
Majors ingressos
TOTAL FINANAMENT

165 502 63
3.51300
1.069.242,89

256.722,00
22.000,00
1.069.242,89
1.347.964,89

SEGON.- Modificar l'article 18 de les bases d'execució del pressupost, de
conformitat amb el Decret de l'Alcaldia de 17 de juny de 2019, relatiu a la
tramitació de les disposicions de despeses, en el sentit que la seva aprovació
la podrá fer el/a Tinent d'Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda si no excedeix
de 8.000,00 € més IVA, o la Junta de Govern Local si supera l'esmentat
import.

I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de
reclamacionsreitenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin.
Vilaffancat Penedés, 1 de julio! de 2019

'
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Aquesta Alcaldia proposa al Ple Municipal que adopti el següent acord:
Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de
marg, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el
Compte General deis Pressupostos de la Corporació corresponent a l'exercici 2018,
integrat pel de la propia Entitat, Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal
de Formaciá, Serveis Municipals de Comunicació SL, i Empresa Municipal d'Aigües
de Vilafranca SA, el qual ha estat informat favorablement per la Comissió Especial
de Comptes tota vegada que exposat al públic, prévia inserció d'edicte en el
Butlletí Oficial de la Província amb núm. de registre 2019016297 de data 10 de
maig 2019, no s'ha formulat reclamació ni objecció de cap mena.

El contingut del Compte General queda estructurat per:

Comptes de l'Entitat:
. El Balang
. El Compte del resultat económic patrimonial
. L'estat de canvis en el patrimoni net.
L'estat de fluxes d'efectiu.
L'Estat de liquidació del Pressupost
. La Memória
Comptes de l'Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal de Formació
(amb l'informe d'auditoria adjunt):
. El Balang de Situació
. El Compte de Pérdues i Guanys
. La Memória
Comptes de la Societat Mercantil íntegrament municipal EMAVSA (amb informe
de gestió i informe d'auditoria adjunts):
. El Balang de Situació
. El Compte de Pérdues i Guanys
. La Memória
Comptes de la Societat Mercantil íntegrament municipal SERCOMSL (amb
informe d'auditoria adjunt):
. El Balang de Situació
. El Compte de Pérdues i Guanys
. La Memória

Vilafranca del Penedés, 1 de juliol de 2019
La veractat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vIlafranca.cathalidacio
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1243 0745 6175 6776 7355

LANCE IN
1/ 01 /HIS C

11111111111111111111111111111111111111
Cort 14 • 08720 Vilafranca del Penedés '
938 920 358 • www.vilafranda.cat

Página 1 d 2

AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEI. PENEDÉS
Consten com a documentació complementária al Compte General, els comptes
anuals de les unitats dependents de l'entitat local incloses en Vámbit d'aplicació de
la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat
financera:
Comptes de la Fundació Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
(amb informe d'auditoria adjunt):
. El Balang de Situació
Eltompte de Pérdues i Guanys
. L'Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN)
. La Memória
Comptes de la Fundació Festa Major de Vilafranca del Penedés (amb informe
d'auditoria adjunt):
. El Balang de Situació
. El Compte de Pérdues i Guanys
. L'Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN)
. La Memória

L'Alcalde,
Signat digitalment
per CPISR-1 C
PERE REGULL
RIBA el 03/07/2019
a les 8:58:07

. Pere Regull i Riba
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Procediment: SEC-Cartipás municipal .
Área del trámit: SERVEIS CENTRÁIS - GOVERNACIÓ

DECRET - Vilafranca del Penedés, 17 de julio! de 2019
Atés que es troben pendents nomenaments de diversos membres de consells i
comissions municipals i de representants del municipi en determinades institucions, en
supósits en qué els nornenaments són coMpeténcia de l'alcalde.
Atés que, en el cas dels representants deis grups municipals en determinats órgans,
s'han fet les consultes adients i s'han emés les corresponents propostes.
Atés que es dicta aquest decret pera les finalitats expressa,des, amb el benentés que
un cop rebudes algunes propostes encara pendents s'haurá de dictar un nou decret
complementad amb nous nomenarnents,

DISPOSO:
1. Entitat Pública Empresarial Local "Institut Municipal de Formació", Membres
del consell d'administració: el regidor d'Ocupació Joan Manel Montfort i Guasch, el
regidor de Cultura Ricard Rafecas i Ruiz 1 la regidora d'Educació Meritxell Montserrat
i Mestres; a proposta deis grups municipals, Joan Enrich 1 Tardé (JxV), Josep
Álvarez i Picos (ERC), Montse Arroyo i Ferrando (grup Socialista), Hugo Recober i •
Méndez (CUP) Roderic Villalba i Pérez (VeC)) Xavier Serret i Juan (C's). Els cárrecs.
de presidenta i de vicepresident recauran en Meritxell Montserrat i Mestres i Joan
Manel Montfort i Guasch respectivament. S'integraran en el consell, , amb veu i
sense vot, les persones que consten previstes en els estatuts.
1. Nomenar representants de l'Ajuntament de Vilafranca en el Patronat de la fundad()
privada Amália Soler, a banda de la condició de president nat de l'alcalde, a
Ramón Zaballa i Serra (regidor de Serveis Socials) que ostentará la Vicepreisdéncia
i a Noel Viñas i Serrano (representant deis grups de l'oposició).
1. Noeficar el a l'EPEL Institut municipal de formació i a la fundació privada 'Arriana
Soler i als interessats, donant per acceptat el cárrec si en el termini de tres dies des
de la notificado no formulen oposició expressa.
1. Donar-ne compte al Pie en la propera sessió que es celebri.

Signat digitalment
per CPISR-1 C
PERE REGULL
RIBA el 17/07/2019
a les 14:08:48

Vilafranca del Penedés, 17 de juliol de 2019
La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a 'www.vilafranca.cativalidaCio
Cocii validació/ document:
12434453061537255401 •
Cort 19 • 08720 Vliafranca del Penedés
. .938 920 358 saaw.vilafrance.cat

Sighat digitalment
per CPISR-1 C
Eduárd Marcó
Alberti el 17/07/2019
a les 14:24:03
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AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÉS

Procediment: SEC-Cartipás municipal
Área del trámit: SERVEIS CENTRALS - GOVERNACIÓ

DECRET - Vilafranca del Penedés, 17 de juliol de 2019
el Decret d'Alcaldia de data 18 de juny de 2019 . pel qual, un cop constituk . el
consistori elegit pels ciutadans lles ciutadanes de Vilafranca en les eleccions municipals
celebrades el dia 26 'de maig . de 2019, s'efectuaven diversos nomenaments,
deSignacions o representacions de la corporació en certs órgans col•legiats i entitats.

. ViSt

.
Ates que entre el nomenaments efectuats, es va designar al Sr. Aureli Ruiz i milá com
a representant de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés al Consorci, per a la Gestió
Integral d'Aigües de Catalunya.
Atés que d'acord amb els estatuts d'aquest consorci, cal que el nomenament sigui
efectuat en favor d'Un représentant titular i d'un representant suplent
Vista la competéncia de l'Alcaldia per efectua-r els esmentats nomenaments emanada
de l'article 53.1.u) del Text refós de la 'Llei municipal i de régim local de Catalunya
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 crabril
DISPOSO:
Primer.- Nomenar representants titular de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés -en el
Consorci per ala.Gestió Integral d'Aigües de Catalunya: Aureli Ruiz i Milá.
Segon.- Nomenar com a . representat substitut de l'Ajuntament de Vilafranca del
Periedés en. el Consord per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya: Francisco
Romero i Gamarra.
•
Tercer.- Notificar el nornenament al CONGIAC i als interessats, donant per acceptat el
cárrec si en el termini de tres dies des de je notificació no formulen oposició expressa.
Quart.- Donar-ne compte al ple en la •propera sessió que es celebri.

Signat digitalment
per CPISR-1 C
PERE REGULL
RIBA el 17/07/2019
a les 9:15:00

Vilafranca del Penedés, 17 de juliol de 2019
La veracitat del contIngut d'áquest document es pot tomprovar a ww .vilafranca.cativalidecio
Codi validació document:
12434454071233151272
Cort 14 • 08720 Vilafrahcn del Penedés
938 920 358 • www.vilafranca.cat

Signat digitalment
per CPISR-1 C
Eduard Marcó
Alberti el 17/07/2019
a les 9:24:21
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REpUBLICANA
ÓE SUPORT A LA TASCA DE L'ONG PROÁCTIVA OPEN ARMS I
CONTRA LES ACUSACIONS A AQUESTA ENTITAT
Des ,de setembre de 2015 fins al juliol del 2019, l'ONG Proactiva Open Arms ha
rescatat 59.706 persones de ser ofegades a la Mediterránia, fugint de la guerra i de la
persecucle i cercant refugi a Europa, amb el sport econbinic i polític del món local
catalá en general i del Fons Catalá de Cooperació al Desenvolupament en particular.
Malgrat aquesta magnífica lasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima •de
Vassetjarnépt per part de les autoritats íbiés i italianes per tal que l'entitat deixi de
rescatar refugiats.
Prova d'alma és que de les nou organitzacions que treballaven al Mediterrani fent
aquesta tasca, només en queden tres a causa de la Persecució de les autoritats líbies i
italianes des del 2017.
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, ¡les acusador:1s de tráfic dé personés eStan
absolutardent fora de lloc en una organització humanitaria coneguda i fiable com
Activa Open Arms.' Recordem que el dret del mar estipula que laprotecció de la vida
humana és prioritat absoluta.
La darreramostra de la persecuéió ya ser el passat 27 de juny, quan l'ONG. OpedArms
va rebre uña carta del Govérn espanyol que l'advertia de les conseqüéncies si rerirenia
els rescats al Mediterrani. Concretament Fha arnenacat la ONG arbb multeS
• económiques de fins a 900.000 euros.
Atés que . no podem permetre que els governs es posicionip al costat de l'extrema
. , dreta europea que dificulta i impossibilita salvarYides al Mediterrani.
Atés que no vo-lem ni podem permetre que Europa segueixi mirant a una altra banda
mentre hqmés i dones, refugiats i refugiades, hagin de fugir desesperadament deis
seus parsos, arriséant les seves vides.
Ates que ens neguem a que la Mediterránia segueixi sent un gran cementiri de
persones.refugiades en el que, segons l'ACNUR, l'any 2018 hi van perdre la vida més de
2000 persones que buscaven refer les seves vides.
Ates .qué no•podem pérmetre que cap ,govérn segueixi els pasos del ministre italiá
d'extrematlitta Matteo Salvini, que va arrestar a.Ca rola Rackete, de la ONG alemanya
Sea Watch, per entrar en ,aigües territorials italianes per haver desembarcat a 40
migrants del Mediterrani. •

,
.
Ates que no podem Permetre aquest tú del goverri espanyol, qué imita l'extrema dreta
italiana que adverteix i amenaca a les ONG etiropees, com Open Arms, arfila multes, •

Ates que volem una Vilafranca acollidora i també coherent amb alió que anrovem als
plens municipals, fespecte Sis compromisos que prenem i assumim en aquest plenari, •
•
respecte als refugiats I refugiades..
•
Per tots á quests motius el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de:Vilafranca
proposa al Pie de l'Ajuntament de Vilafranda l'adopció dels'següents acords:
Primer. Mostrar tot el suport i tata la solidaritat a .11 ONG Proactiva Open Arms ,i a
la resta d'entitats- que treballen -en el mateix sentit i.objectius, per. lá magnífica.
tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i. protecció
'internacional.
Segdn. Rebutjar des d'aquest Ajuntament, les acusácionS contra Proactiva Open
Arms i exigir al govern Espanyol que retiri l'am.enaga de multa económica. L,
Tercer. Dedicar la propera setmana de la . Solidaritat a les persones que travessen
la Mediterránia en cerca d'un futur mfllor i a les organitzacions que, com
Proactiva Open ArmS, salven vides al mar.
Quart. Remarcar .a la Generalitat de Catalunya I al Govern del Regne d'Espanya la
vpluntat que Vilafranca del Pened4s ja ha expressat en anteriors .ocasions
d'acollir a la ciutat persones refugiades.
Cinqué. Fer arribar aquest acord les entitats de solidaritat i de cooperació del
munidipi, al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, al FonS Catalá de
Cooperado al Desenvolupament, a la Federació de Municipis. de Catalunya; a
l'Associació Catalana de Municipjs, a la Generalitat de Cataltinya, al Govern de
l'Estay espahyol i áls governs de Libia d'Italia.

Vilafranca del Penedés, a 14 de juliol de 2019:...
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incautacions i arrestos si segueixen salvant vides al Mediterrani.
•
Ates que el Parlament de Catalunya, a proposta del PresidentRoger Torrent, entregará
la Medalla d'Hon.or, en la categoria cl'or, a Carota Rackete, capitana del -vaixell Sea'
Watch 3 i membre de VONG Sea Watch, i Oscar Camps, director de l'ONG Proactiva
Open Arms corrí a mostra de reconeixernent a la seva tasca humanitaria.

Mónica Hill, Pere Sábat, Gemma Urgell, Salvador Campamá, Montse Espinosa
Grup municipal d'ERC a Vilafranca del Penedés

