
  

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Número d'expedient: 4/2019/SEC_CM 

Procediment: SEC-Cartipás municipal 

Área del trámit: SECRETARIA-GOVERNACIÓ 

DECRET - Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 

Atés que l'article 56 del Text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya 
(Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril), i el Reglament orgánic municipal (ROM), 
preveuen la potestat de delegació d'atribucions de l'alcaldia en els regidors i regidores. 

Atés que l'organigrama d'estructura i funcionament de l'Ajuntament pressuposa 
l'existéncia d'Árees de direcció política i de gestió de serveis, com a responsable de 
cadascuna de les quals hi ha d'haver un regidor o regidora de l'Ajuntament que sigui 
membre de la Junta de Govern Local i tinent d'alcalde. 

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

DISPOSO: 

Primer.- S'estableix l'organiprama polític i de gestió de l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedés, amb les diferents Arees i les regidories que les conformen. En diferents casos, 
es detallen támbé els ámbits o serveis inclosos en la regidoria corresponent, amb el 
detall adient. Les Árees i les regidories són les següents, amb les denominacions que 
s'esmenten, especificant-se les tasques de cadascuna a títol enunciatiu i no limitatiu: 

1) ÁREA D'ALCALDIA 

Resten adscrits a aquesta Área els ámbits de Gabinet d'Alcaldia, Comunicació, i Oficina 
d'Atenció Ciutadana, amb dependéncia directa de l'alcalde, indicant-se per a cada 
ámbit les actuacions, funcions i activitats corresponents: 

Gabinet d'Alcaldía 

Secretaria d'alcaldia. 

Protocol de l'Ajuntament. 

- Recepció dé l'Ajuntament i consergeria general. Gestió de l'edifici Casa de la Vila. 

- Relacions Institucionals. 

Relacions amb la Sindicatura de Greuges de l'Ajuntament i amb les altres d'abast 
nacional i estatal. 

- Relacions amb les associacions i entitats veInals de Vilafranca. 
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- Gestió de queixes i suggeriments. 

Comunica ció 

Relació amb els mitjans de comunicació i direcció del Departament de 
Comunicació.- Imatge corporativa i comunicació global de l'Ajuntament.- Rádio i 
televisió municipals, sens perjudici de l'autonomia de la societat municipal 
SERCOM,S.L. en aquesta matéria Oficina d'Atendó Ciutadana- Registre 
íntegrament electrónic, tramesa telemática als serveis i gestió d'arxius que es 
trameten o es reben per diferents canals (EACAT i altres). - Gestió de la 
centraleta telefónica.A més, resten adscrites a aquesta Area també les 
regidories següents:CONVIVÉNCIA I CIUTADANIA:- Consell Municipal per a 
la Convivéncia.- Projecte Convivéncia i Treball en Xarxa. 
- Servei de mediació. 
- Suport a persones i entitats quant a la presentació telemática d'escrits i 
documents. 
- Oficina d'Atenció Ciutadana, amb atenció i informació a les persones i 
empreses sobre trámits, gestions i serveis, i registre de documents que s'hi 
presenten telemáticament o presencialment. 
- Manteniment, millora i continguts dels Ilocs web de l'Ajuntament. 
- Butlletí municipal d'informació i altres sistemes de comunicació amb la 
ciutadania. També comunicació i difusió a través de xarxes socials. 

- Servei d'acollida de persones migrants i altres col•lectius. 

Co 

Mesures alternatives a la multa en cas d'infraccions en matéria de civisme. 

- Servei d'acreditació d'adrega a efectes d'empadronament quan escaigui. 

- Mediació i gestió de conflictes derivats de les ocupacions sense títol d'habitatges. 

SEGURETAT CIUTADANA:  

- Direcció i prefectura superior del Cos de la Policia Local, vetllant per la seva eficácia, 
eficiéncia i millora del servei, i per la seguretat ciutadana tenint en compte l'abast de 
les competéncies municipals en la matéria. 

Gestió i coordinació de la Policia de barri. 

tnlafraJ - Educació viária i de civisme a escolars. 
Verbi.; 

codi v-21:- Control i inspecció de les ordenances municipals de convivéncia i civisme i dels 
establiments públics, sense perjudici de la potestat sancionadora per part del Servei de 
Procediment Sancionador de Serveis Centrals. 

- Gestió de la grua municipal de retirada de vehicles de la via pública. 

Protecció d'autoritats i d'edificis municipals. 

- Participació en el Consell Municipal per a la Convivéncia. 
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21 ÁREA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA 

SERVEIS CENTRALS: 

Activitats generals 

- Serveis Jurídics de l'Ajuntament, amb assessorament jurídic i informes interns, . 
redacció d'Ordenances, convenis i documents i defensa Iletrada i representació de - 
l'Ajuntament davant l'Administració de Justícia. 

- Secretaria general de la corporació, i convocatória i actes deis órgans de govern i 
certificacions ¡fe pública i registre d'interessos de cárrecs electes i personal directiu. 

- Gestió i tramitació, dins de Serveis Jurídics,dels expedients de responsabilitat 
patrimonial, i reclamació deis danys patits pel patrimoni municipal. 

- Organització administrativa i circuits administratius. 

- Optimització de procediments interns i disseny i seguiment de procediments 
administratius específics i trámits en format electrónic. 

- Pólisses i tramitacions d'assegurances de l'Ajuntament. 

- Desenvolupament efectiu de les previsions de la legislació sobre transparéncia, accés 
a la informació pública i bon govern de les administracions públiques, i concretament 
deis mbits que són propis de l'Ajuntament. Tramitació i resolució de les peticions 
d'accés a la informació pública d'acord amb la Ilei. 

- Propostes én materia de bon govern, análisi, preparació o revisió si escau deis 
diversos codiS étics i de conducta que han de tenir els diferents ens municipals per als 
alts cárrecs, principis del govern obert i millora de la qualitat normativa. 

- Impuls del registre de grups d'interés, i de les cartes de serveis municipals. 

Recursos Humans Organització 

- Direcció i gestió del personal municipal. 

- Negociació col•lectiva, relacions sindicals comissió paritária. 

- Seguretat i salut en el treball i riscos laborals. 

Elaboració de nómines, control de preséncia i 'licencies i permisos. 

- Valoració de llocs de treball i elaboració de propostes sobre plantilla. 

Elaboració de la relació de How de treball i preparació i execució de la selecció deis 
empleats públics. 
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- Formació del personal de l'Ajuntament. 

- Polítiques de promoció interna, captació de talent, relleus i jubilacions i gestió del 
canvi. 

- Promoció de canvis organitzatius i de millora i optimització de procediments interns, 
per a millorar l'eficacia i l'eficiéncia en la gestió municipal. 

- Política de recursos humans en sentit ampli en general. 

Compres i contractació 

- Polítiques i gestió de compres i contractacions. 

- Procediments de contractació d'obres, serveis i subministraments, amb definició de 
criteris i gestió deis expedients, de manera coordinada amb els diferents serveis. 

- Criteris sobre contractació administrativa, cercant la millor relació qualitat - preu i 
promovent contractacions responsables d'acord amb criteris socials, ambientals, 
d'igualtat i de foment de l'emprenedoria i de la petita i mitjana empresa. 

- Supervisió de contractes i seguiment deis mateixos, promovent que s'avaluT 
l'execució i s'adoptin les millors decisions quant a prórrogues, renovaciOns i canvis de 
plantejaments. 

- Gestió de la contractació electrónica i del perfil del contractant. 

Sistemes d'Informació i Noves Tecnologies 

- Gestió deis serveis informátics i deis sistemes d'informad() de l'Ajuntament. 

Impuls i implementació técnica i control deis sistemes de gestió digital deis 
expedients i de l'Administració electrónica, portal del ciutadá, seu electrónica, catáleg 
de trámits i técniques de processament de dades massives o big data. ! 

- Planificació i gestió deis serveis i xarxes de telefonia i dades de l'Ajuntament, sens 
perjudici del seu manteniment per part del servei d'Edificis municipals . . 

„ 	Responsabilitat de la protecció de dades i de l'emmagatzematge deis arxius en suport 
digital, i coordinació amb la persona delegada en protecció de dades. 

Suport i disseny técnic quant a procediments administratius (procediments tramitats 
telemáticament) 

- Gestionar, programar, establir i concretar els recursos tecnológics de l'Ajuntament 
(aplicacions, sistemes, projectes, comunicacions, ofimática), per tal d'aconseguir un 
funcionament óptim deis equips i sistemes, i una evolució adient d'acord amb les 
novetats tecnológiques i les necessitats deis diferents serveis de l'Ajuntament. 

Impuls i promoció de mecanismes basats en les tecnologies de la informació i la 
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comunicació (TIC), per tal de millorar la gestió deis serveis i 
intel•ligent, smart city). 

- Gestió i manteniment del plánol de la ciutat, i sistemes 
territorial, en plena col•laboració amb Serveis Urbanístics. 

Procediment Sancionador 

la qualitat de vida (ciutat 

d'informació geográfica i 

- Instrucció i tramitació d'expedients sancionadors per contravenció d'ordenances 
municipals i  altres normes que afecten al municipi, especialment en matéria de 
civisme, espectacles públics, establiments, protecció deis animals i animals perillosos i 
altres. 

- Instrucció i tramitació d'expedients sancionadors en matéria de tránsit, circulació 
seguretat viária. 

Transparéntia, Gestió Documental i Arxiu 

- Gestió i custódia de documents públics i protegits a l'Ajuntament. 

- Control de la destrucció de documents segons la normativa vigent. 

- Polítiques d'arxiu. 

- Coordinació i impuls del Portal de Transparéncia (transparéncia activa), de manera 
que la ciutadania pugui accedir telemáticament, de forma clara, estructurada i 
entenedora, á la documentació pública municipal. 

- Col•laboració en tasques de disseny de trámits, catáleg, formularis de documents i 
procediments. 

HISENDA:  

- Administratió financera i Hisenda municipal. 

- Planificació estratégica des deis punts de vista económic i financer. 

- Elaboració, gestió i execució deis pressupostos municipals. 

- Propostes clelaboració i modificació d'Ordenances fiscals i de preus públics i tarifes. 

- Intervenció general i comptabilitat. 

- Coordinació, fiscalització i supervisió económica de les entitats públiques 
empresarials, empreses municipals, fundacions del sector públic municipal, consorcis 
adscrits a l'Ajuntament i altres ens dependents. 

- Inventad del patrimoni municipal. 

- Gestió tributária i inspecció: gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos 
de dret públic, resolució de recursos en la matéria, etc., sens perjudici de la delegació 
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existent a favor de l'Organisme de Gestió Tributária de la Diputació de Barcelona. 
Impuls de sistemes d'autoliquidació efectiva de tributs, especialment per via telemática. 

- Gestió relacionada amb els deures derivats de la normativa vigent sobre estabilitat 
pressupostária i sostenibilitat financera, i control de l'aplicació i justificació de les 
subvencions i ajuts que s'atorguin. 

- Tresoreria municipal i pagaments a proveklors dins deis millors terminis. 

Cadastre, sens perjudici de les delegacions establertes. 

GOVERNACIÓ:  

Activitats 

- Llicéncies i autoritzacions d'activitats i d'ocupació de la via pública i deis espais 
públics (activitats de venda, quioscos, taules i cadires d'establiments de restauració, 
parades, marquesines, concentracions humanes, ocupacions de la via pública, 
interrupcions i tancaments del tránsit, concessió de claus i comandaments d'accés amb 
vehicles a zones d'accés restringit, autoritzacions de guals i entrades de vehicles, 
atraccions recreatives, fires i festes, etc.). 

- Autoritzacions d'actes en edificis i equipaments municipals com el pavelló firal, 
permisos d'armes i d'activitats del taxi i similars. 

Imposició de mesures de clausura o preventives en matéria d'establiments públics, 
espectacles i activitats recreatives, activitats económiques i altres de carácter 

ered: 
	governatiu. 

- Coordinació dels diferents treballs i activitats públics i privats que afecten les vies 
públiques, per tal d'evitar molésties i garantir l'eficiéncia. 

Autoritzacions i suports a actes que se celebrin en els espais públics i equipaments de 
carácter festiu, recreatiu, reivindicatiu, ciutadá i altres, especialment quant a actes 
impulsats per entitats ciutadanes. 

- Llicéncies, autoritzacions, permisos, gestió de les comunicacions 	declaracions 
responsables i control deis requeriments técnics de les activitats económiques, 
subjectes a prevenció i control ambiental, a la legislació sobre espectacles i activitats 

LA i'ra  recreatives, a la d'equipaments comercials, de baixa incidéncia ambiental o innócues. 
codi y:,/ 

- Inspecció de les diferents activitats i actes, en vies publiques, edificacions i 
equipaments, que descriuen els apartats anteriors. També direcció i coordinació 
general de la inspecció municipal, excepte la urbanística, de medi ambient i si escau de 
salut. 

- Censos d'activitats económiques del municipi, d'acord amb Promoció Económica i 
Sistemes de la Informació. 

Gestió administrativa del cementiri i deis drets funeraris, sense perjudici de les 
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formes de gestió del cementiri i deis serveis funeraris. 

- Gestió, revisió i control del padró municipal d'habitants. 

Protecció Civil 

- Protecció Civil, en sentit ampli. 

- Relacions amb les associacions i agrupacions de persones voluntáries que treballen en 
el sector de la Protecció Civil (Associació de Voluntaris i altres). 

Gestió i suport del voluntariat en l'ámbit de la Protecció Civil. 

3.) ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL 

DRETS SOCIALS:  

Serveis Socials 

- Serveis socials d'atenció primária (Servei d'orientació i informació i servei de 
tractament social). Inclou també la gestió deis serveis socioeducatius d'infants i 
adolescents, cátering social, banc d'aliments, així com l'atenció social a les víctimes de 
violéncia masclista, amb coordinació amb altres serveis municipals (Ensenyament, 
Igualtat, Joventut...) sense perjudici de les competéncies que tenen aquests. 

- Polítiques relacionades amb l'atenció a la infáncia en risc i a les seves famílies. 

- Programa de promoció d'inserció laboral de persones en risc o en situació d'exclusió 
social. 

Coordinad& amb el Servei d'Habitatge pel que fa a l'habitatge social. 

- Polítiques de suport a les famílies, i gent gran que viu sola. 

Consell Municipal de Serveis Socials. 

- Ajuts i programes de suport a la dependéncia. 

Serveis d'atenció domiciliária. 

- Programes de teleassisténcia. 

Salut assistencial 

- Polítiques relacionades amb la salut assistencial i sanitária. 

Suport a entitats i fundacions que treballen en l'ámbit de l'assisténcia social i la salut 
assistencial, amb representació de l'Ajuntament: Fundació Amália Soler, Associació 
Ressó, Consorci Sociosanitari de Vilafranca, Consorci Sanitari Alt Penedés-Garraf, etc. 

Vilafranca del Penedés, 19 de.juny de 2019 

La veracitat del contIngut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio 

Codi validació document: 
12434453127105216676 

EDI 02_Decret 
4/20-1-9/SEC_CM 

Cort 14 • 08720 Vilafranca del Penedés 	 Página 7 de 7 
938 920 358 • www.vilafranca.cat 



  

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Número d'expedient: 4/2019/SEC_CM 

Procediment: SEC-Cartipás municipal 

Área del trámit: SECRETARIA-GOVERNACIÓ 

Gent Gran 

- Promoció i polítiques actives de suport i participació de la gent gran. 

- Comissió municipal per a la Gent Gran. 

Gestió i relació amb els Casals per a gent gran. 

- Gestió d'ajuts i subvencions a entitats socials que treballen en l'ambit de la Gent Gran 
i amb aquells sectors de la població en risc o situado d'exclusió social. 

EDUCACIÓ:  

- Gestió del servei municipal de Llars d'Infants. 

Gestió de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), de tal manera que la persona que 
ostenta la regidoria d'Ensenyament presideix l'Oficina per delegació de l'alcalde i també 
la Taula mixa de Planificació que hi és adscrita i les comissions de garantia d'admissió; 
informació sobre l'oferta educativa, distribució equilibrada de l'alumnat, supervisió deis 
processos d'admissió d'alumnas, etc. 

- Planificació de les necessitats d'escolarització de la població de Vilafranca. 

- Manteniment d'edificis escolars de titularitat municipal, i centres escolars públics de 
primaria que corresponen al municipi. 

- Impuls de nous centres educatius, d'acord amb les necessitats del municipi. 

- Participado en els consells escolars de centre. 

- Direcció i gestió del Consell Escolar Municipal. 

Tasques de coordinació respecte de l'Entitat pública empresarial local "Institut 
Municipal de Formació", que inclou l'Escola Municipal d'Arts 'Arsenal'; l'Escola Municipal 
de Música 'Maria Dolors Calvet'; i l'Escola d'Enoturisme de Catalunya. 

Impuls de projectes d'innovació pedagógica en col•laboració amb els centres 
educatius. 

- Programes d'ajut económics a l'escolarització. 

- Relacions amb les associacions de pares i mares. 

- Coordinació amb la regidoria de Drets Socials deis diversos serveis socioeducatius 
destinats a infants i adolescents. 

- Lideratge del Pla d'Acció d'Orientació en les Transicions Educativas. 

- Xerrades d'orientació a l'ESO, al Batxillerat, cicles formatius, programes de segona 
oportunitat, etc... 
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- Assessories especialitzades entorn de temes educatius amb atenció individualitzada 
per part de professionals especialistes en la temática. 

- Suport a la formació professional, formació dual, formació continuada, formació 
ocupacional (PFI-PTT), conjuntament amb altres administracions. 

- Altres projectes relacionats amb l'aprenentatge productiu. 

- Punt de suport de la UOC, si escau. 

SALUT PÚBLICA I CONSUM:  

- Programes de protecció de la salut: seguretat alimentária, tinenca responsable 
d'animals de companyia, control de plagues, estat d'higiene de solars i terrenys, 
control de riscos per a la salut pública, etc. 

- Programes de promoció i prevenció de la salut: tallers i cursos de foment d'estils de ' 
vida saludables, Pla de drogues de Vilafranca, programa de salut escolar, etc. 

- Gestió delsiajuts a les entitats de salut. 
,, 

- Relació amb d'altres administracions respecte de la salut pública excepte la salut 
assistencial. 

- Consell Municipal de Salut 

- Protecció deis consumidors. 

- Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), i impuls de la mediació en 
matéria de consum. 

- Gestió i promoció de la Junta Arbitral de Consum. 

- Polítiques de promoció i educació per al consum responsable. 

- Control d'establiments comercials per assegurar el compliment de normatives de -• 
consum. 

ESPORTS:  

- Política d'esports i foment de la seva práctica. 

Manteniment, millora i ampliació de les installacions esportives. 

Relacions amb les entitats esportives de Vilafranca. 

- Direcció i gestió del Consell Municipal d'Esports. 

30VENTUT:  

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 
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- Polítiques de suport als joves. 

Oficina Jove, d'atenció i assessorament per a joves. 

- Relació amb les entitats de joves de Vilafranca. 

7 Gestió de les Sales d'Estudi municipals i espais destinats a la promoció: i dinamització 
juvenil. 

- Gestió i control de l'Alberg Municipal, sense perjudici de la possible concessió de la 
gestió a tercers. 

- Gestió i control de l'equipament juvenil la Nau. 

HABITATGE:  

- Oficina Local d'Habitatge. 

Polítiques de rehabilitació i promoció d'habitatges amb finalitats socials, convenis amb 
propietaris per a rehabilitació, recuperació d'habitatges principalment en zones amb 
degradació, centre históric, etc. 

Establiment de línies de subvencions per a l'accés a l'habitatge i millora d'aquest. 

Gestió i manteniment d'habitatges inclosos en el servei cessió temporal d'ús 
d'habitatges per atendre necessitats urgents de carácter social. 

„ - Gestió d'ajuts i programes d'habitatge en matéria d'habitatge finangats per 
l'Ajuntament, o per altres Administracions mitjangant convenis: ajuts per a pagar 
Iloguers, subvencions per accessibilitat i rehabilitació, borses d'Habitatge per a Iloguer 
social, problemes de desnonaments, etc. 

Polítiques amb relació a habitatges desocupats sense causa justificada, amb accions 
adregades a fer viable al seu ús pér a finalitats residencials. 

- Elaboració i impuls del Pla local d'habitatge. 

- Comissió Municipal d'Habitatge. 

, IGUALTAT, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ:  

Polítiques transversals de foment de la igualtat d'oportunitats entre persones. 

- Gestió i promoció del Casal per la Igualtat. 

- Plans d'Igualtat. 

Servei d'Informació i Atenció a la Dona. 

- Suport técnic i jurídic a situacions de violéncia de génere. 

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 
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Consell Municipal per a la Igualtat. 

Polítiques de solidaritat i cooperació. 

- Relació amb entitats de cooperació, ONG, etc, així com amb ciutats agermanades 
només des del vessant de la Cooperació. 

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

- Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I VOLUNTARIAT:  

- Participació ciutadana i gestió i potenciació del voluntariat en sentit ampli, sense 
perjudici del voluntariat que gestiona Protecció Civil en el seu mbit. 

- Coordinació de consells de participació ciutadana. 

4) ÁREA D'ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS 

URBANISME:  

- Coordinació de la planificació urbanística. 

- Participació„en plans territorials i/o sectorials que afectin el municipi de Vilafranca. 

- Gestió, direcció i control de projectes i d'obres municipals. 

Promoció de les infraestructures. 

- 	
Planejament urbanístic, gestió urbanística, intervenció en l'edificació i l'ús del sól i del 

subsól (Ilicéricies urbanístiques, ordres d'execució i declaracions de ru'ina, etc.), 
protecció de la legalitat urbanística, etc. 

- Tramitació de llicéncies i permisos d'obres, i comunicacions i assabentats, que afectin 
a particulars, i també a les vies públiques i a les infraestructures (incloses rases per a 
serveis). 

- Inspecció i control d'obres majors i menors. 

- Enllumenat públic, tant pel que fa a planificació de ¡'obra nova com al manteniment i 
control de la despesa. 

- Projectes innovadors, Smart Cides, disseny d'infraestructures en aquest ámbit, amb 
col•laboració amb el Servei de Sistemes d'Informació i Noves Tecnologies. 

- Plánol de la Ciutat, amb el suport técnic del Servei de Sistemes d'Informació i Noves 
Tecnologies. 

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 
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- Suport técnic al servei de Governació quant a les llicéncies, comunicacions i 
inspeccions de les activitats económiques en sentit ampli. 

- Supervisió, conservació, manteniment, control energétic, neteja i custodia deis 
diferents edificis que son de titularitat municipal, o que l'Ajuntament utilitza. 

Gestió, administració i tráfic del patrimoni immobiliari municipal. 

MEDI AMBIENT:  

Impuls de la política municipal en matéria de medi ambient. 

Gestió i control del medi ambient. 

- Educació i sensibilització ambientals. 

- Polítiques especifiques de sostenibilitat ambiental. 

- Manteniment i conservació d'espais periurbans, camins, rieres, espais en zona no 
urbanitzable, zones forestals o de conreu del terme de Vilafranca de titularitat pública. 

- Realització d'estudis ambientals, i exercici de la potestat sancionadora en matéria 
mediambiental. 

- Polítiques d'horts urbans. 

- Control i inspecció de sorolls, publicitat indesitjada, abocaments en el medi rural, 
contaminació de tot tipus, etc. 

- Consell Municipal de Medi Ambient. 

VIA PÚBLICA:  

- Manteniment deis vials, mobiliari urbá, parcs i jardins i l'espai públicl.en general de 
Vilafranca. 

Manteniment de la senyalització viária establerta reglamentáriamenti d'orientació i 
deis sistemes de control del tránsit. 

Manteniment del cementiri municipal i serveis funeraris, entés com a edifici i espai 
municipal, sens perjudici de l'atribució del servei de Governació quant a la gestió 
administrativa. 

Manteniment de les xarxes de comunicado municipals. 

Gestió d'infraestructures públiques (remolcs, taules, cadires...) per a la realització 
d'actes. Tractant-se d'actes subjectes a permís de Governació, caldrá seguir les pautes 
que aquest Servei estableixi. 

Gestió i control deis serveis de neteja viária i deis espais públics i el mobiliari urbá. 

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 
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- Suport técnic que solliciti Governació en la concessió de Ilicéricies i permisos que 
afectin les vies publiques ¡les activitats. 

PROJECTES ESTRATÉGICS I MOBILITAT 

- Coordinació amb la regidoria d'Urbanisme de projectes rellevants en l'ámbit municipal 
i participació en la seva planificació. 

- Participació en plans territorials i/o sectorials que afectin el municipi de Vilafranca. 

Participació en projectes que es realitzin conjuntament amb altres municipis, 
especialment aquells de l'Eix Diagonal, Vegueria Penedés, etc. 

- Projectes estratégics en l'ámbit del desenvolupament de la ciutat, especialment 
aquells en els que participa Vilafranca conjuntament amb d'altres municipis o que 
formen part de territoris supramunicipals. 

Projectes europeus, realitzant la planificació i coordinant la participació dels diversos 
actors implicats. 

- Gestió del cicle de l'aigua. Distribució d'aigua potable i sanejament d'aigües residuals. 
Manteniment de la xarxa d'aigües i del clavegueram. Tasques que es troben atribuTdes 
a l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A.U. pel que fa als serveis en baixa, i la 
Mancomuntat Penedés-Garraf pel que fa als serveis en alta. 

- Gestió de residus de tota mena en l'ámbit municipal, d'acord amb la Ilei i amb criteris 
creficiéncia i respecte per al medi ambient, i coordinació amb la Mancomunitat Penedés-
Garraf en mátéria de residus, i col•laboració amb la regidoria de Medi Ambient en la 
matéria. 

Gestió de la mobilitat, accessibilitat i transport de persones, vehicles i mercaderies; i 
aparcaments, tant de gestió directa com en régim de concessió. 

Representació en entitats i associacions en l'ámbit de la mobilitat: AMTU, etc. 

- Elaboració i impuls de plans de mobilitat i d'estudis sobre mobilitat generada. 

- Consell Municipal per al Transport Públic. 

Coordinació de projectes que fomentin l'estalvi energétic, noves tecnologies, etc. 

- Polítiques en matéria d'energia, i particularment impuls de plagues fotovoltáiques en 
equipaments i d'energies netes, amb criteris de sostenibilitat ambiental. 

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 
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Número d'expedient: 4/2019/SEC_CM 
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Área del trámit: SECRETARIA-GOVERNACIÓ 

5) ÁREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR  

PROMOCIÓ ECONÓMICA:  

Promoció económica, en sentit amoli, amb inclusió del desenvolunament  
empresarial a través de oroiectes.  

Gestió del Centre Ágora i esoais ocunats nel Servei de Promoció Económica.  

Promoció de l'activitat económica del municini. Promoció deis polígons  
industrials i de les árees económigues.  

- Informació, assessorament i suport en trámits a empreses i emprenedors. 

- Direcció de l'Oficina d'Atenció Empresarial (OAE), que doni informació i tramiti 
projectes i iniciatives d'activitats económiques (trámits, ajuts, finangament, documents 
que cal presentar, autoliquidació de tributs associats, etc. 

- Suport a la Wine BS i al clúster INNOVI, com a espais de promoció económica, 
formació i suport a les empreses del món del vi i el cava. 

Representació a la Fundació Pro Penedés. 

- Polítiques de comerg. 

Presidéncia i dinamització del Consell Municipal de Comerg i Turisme. 

Organització i/o preséncia en fires comercials, principalment les Fires de Maig. 

Mercats: mercats deis dissabtes i deis dimarts, mercat de Sant Salvador, mercat de la 
carn, etc. 

OCUPACIÓ:  

AJUNTAMENT 
VILAFRANC,A 
DEL PENEDES 

Polítiques municipals de foment de l'ocupació. 
I ral 

- Oficina Municipal del Treball. 

Gestió del programa SEFED, de simulació de treball en empreses. 

Suport a empreses d'inserció laboral. 

- Representació en consorcis, fundacions i associacions relacionades amb l'Ocupació: 
Fundació Inform, etc. 

TURISME:  

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 
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- Oficina d'Informació turística. 

- Promoció del turisme, especialment de l'Enoturisme. 

- Promoció del patrimoni históric de Vilafranca, en coordinació amb el servei de Cultura 
de l'Ajuntament. 

- Promoció de fires, festes i festivals que es realitzen a la vila (Festa Major, Fires 
diverses, festivals com el Vijazz, etc), i coordinació de l'Ajuntament amb aquestes. 

- Participació en tires i esdeveniments, preparant i promovent la representació de 
l'Ajuntament de Vilafranca en aquests. 

Participaciórdins el Consell Municipal de Comerg i Turisme. 

Representació en consorcis i fundacions: Consorci de Promoció Turística del Penedés, 
Vinseum, etc. 

- Suport a Vinseum en la seva promoció i activitats, i coordinació de les que es 
realitzen conjuntament amb l'Ajuntament. 

- Planificació i coordinació de la programació anual d'activitats a Vilafranca. 

- Promoció de les activitats que es realitzin al municipi, especialment aquelles que 
projectin Vilafranca a l'exterior. 

CULTURA:  

- Promoció de la creació i difusió de l'activitat cultural. 

- Dinamització del cicle festiu: Festa Major, Festes de Sant Raimon, Carnaval, Reis, etc. 

- Suport, seguiment i acompanyament als administradors de la Festa Major, i relacions 
amb la Fundáció Festa Major de Vilafranca, i amb el Consell de la Festa Major. 

- Impuls d'una programació cultural a través de la gestió d'equipaments o 
infraestructures culturals com ara les biblioteques, sales d'exposicions, museus, 
teatres, auditori, Casa de la Festa Major, Ateneu Municipal, equipament l'Escorxador, 
l'Escola Municipal de Música, etc. 

- Consell Municipal de les Arts Escéniques. 

- Promoció de la conservació del patrimoni cultural del municipi. 

- Suport i acompanyament a les entitats culturals de Vilafranca (associacionisme 
cultural). 

- Política lingüística, incloses les relacions amb el Consorci de Normalització Lingüística, 
els Serveis de Catalá i vetllar pel compliment del Reglament sobre l'ús de la Ilengua 
catalana a l'Ajuntament, etc. 
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Suport a les activitats de l'Escola Municipal de Música "Ma. Dolors Calvet", sense 
perjudici d'alió que és potestat de l'Institut Municipal de Formació, sota la tutela de la 
regidoria d'Ensenyament. 

RELACIONS INTERNACIONALS:  

- Polítiques i programes de relacions europees i d'ámbit internacional. 

- Direcció i gestió del Pla de Projecció Exterior. 

- Agermanaments amb ciutats d'altres paYsos, excepte aquelles polítiques relatives a 
projectes de Solidaritat i Cooperació, amb polítiques específiques. 

Amb l'excepció de l'Área d'alcaldia, de la qual es responsabilitzará directament 
l'alcalde, cadascuna de les Árees previstes en el punt 1 d'aquest decret será 
responsabilitat d'un/a tinent d'alcalde que tindrá una delegació general d'atribucions de 
gestió i resolució deis assumptes de la seva Área d'actuació i que actuará com a 
Coordinador/a. 

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

- Tinent d'alcalde de Serveis Centrals i Hisenda: Aureli Ruiz Milá 

Tinent d'alcalde de Serveis a les Persones i Promoció Social: Ramon Zaballa Serra 
L f  r 

I 	Ira 	Tinent d'alcalde de Acció Territorial i Serveis Urbans: Francisco Romero:Gamarra 

Tinent d'alcalde de Desenvolupament Económic i Projecció Exterior: Joan Manel 
Montfort Guasch 

Nomenar Portaveu del Govern municipal el tinent d'alcalde Aureli Ruiz Milá. El cárrec 
comporta l'activitat de fer palesa la postura de l'equip de govern municipal davant deis 
grups municipals, els mitjans de comunicació, les entitats ciutadanes, etc, i en abséncia 
de l'alcalde presidirá la Junta de Portaveus. 

Els tinents d'alcalde responsables d'Área esmentats i nomenats en el punt 2 
assumeixen la direcció, la coordinació i la gestió de l'Área corresponent, tal com resta 
descrita en aquest decret, i dels serveis i activitats que s'hi comprenen, i han de 

, 	coordinar i supervisar la tasca deis regidors i regidores que ostentin delegacions 
específiques adscrites a l'Área de la qual son responsables. Assumeixen per delegació 

i.Y34 les atribucions de l'alcaldia en cada una de les Árees establertes, Ilevat les que 
legalment resulten indelegables i les que es troben delegades a favor de la Junta de 
Govern Local, i estan facultats per a dictar actes administratius que afectin a tercers. 
En aquest sentit, i amb relació a les matéries incloses dins la seva Área corresponent, 
poden els tinents d'alcalde signar documents i resolucions de trámit o de carácter 
definitiu, dictar propostes de resolució i resolucions de tota mena, celebrar contractes 
administratius i privats d'import no superior a 8.000 euros (IVA a part), exercitar 
plenament la potestat sancionadora i imposar multes coercitives, dictar requeriments i 
realitzar en general totes les actuacions necessáries i congruents per a la direcció, 
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gestió, impuls i resolució deis serveis, de les activitats i de les potestats i funcions 
adscrites a l'área. 

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 transcendéncia 
abans de la seva adopció. També pot l'alcaldia, quan ho estimi convenient i per 
avocació, dictar actes administratius o emprendre actuacions en relació amb qualsevol 
de les delegacions establertes mitjangant aquest decret. Específicament es delega en el 
tinent d'alcalde de Serveis Centrals i Hisenda, Aureli Ruiz Milá, la potestat de resoldre 
les peticions d'accés a les dades municipals públiques d'acord amb la Llei de 
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern. 

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

Tanmateix, pel que fa al tinent d'alcalde i regidor de Via Pública, Ricard Rafecas Ruiz, 
podrá dictar actes administratius que afectin a tercers sobre les matéries de la seva 
Delegació (inclós la gestió i cessió d'infraestructures municipals a tercers, etc.) a partir 
del 1 de julio! de 2019. Fins a aquella data, podrá dictar actes administratius que a 
afectin a tercers sobre les matéries incloses a la regidoria de Via Pública, el tinent 
d'alcalde Aureli Ruiz Milá. 

Igualment, el tinent d'alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Manel Montfort 
Guasch, podi-á dictar actes administratius que afectin a tercers sobre les matéries 
própies de la seva Delegació, i també exercir la potestat sancionadora pel que fa a 
tránsit, circulació i seguretat viária. 

Tanmateix, pel que fa al tinent d'alcalde i regidor de Projectes Estratégics i Mobilitat 
(residus, cicle de l'aigua, energia, projectes estratégics, mobilitat), Aureli Ruiz Milá, 
podrá dictar actes administratius que afectin a tercers sobre aquestes matéries. 

ÁREA D'ALCALDIA 

- SEGURETAT CIUTADANA: JOAN MANEL MONTFORT GUASCH 

- CONVIVENCIA I CIUTADANIA: JOAN MANEL MONTFORT GUASCH 

ÁREA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA 

- SERVEIS CENTRALS: AURELI RUIZ MILÁ 

- HISENDA: AURELI RUIZ MILÁ 

- GOVERNACIÓ: MIQUEL MEDIALDEA GUIJO 

ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL 

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio 

Codi validació document: 
12434453127105216676 

Cort 14 • 08720 Vilafranca del Penedés 
938 920 358 • www.vilafranca.cat 

CD 02 Decret 
4/2019/gEC_CM 

Página 17 de 17 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Número d'expedient: 4/2019/SEC_CM 

Procediment: SEC-Cartipás municipal 

Área del trámit: SECRETARIA-GOVERNACIÓ 

- DRETS SOCIALS: RAMON ZABALLA SERRA 

- EDUCACIÓ: XELL MONTSERRAT MESTRES 

- SALUT I CONSUM: ANNA DOBLAS RUIZ 

ESPORTS: ANNA DOBLAS RUIZ 

JOVENTUT: MIQUEL MEDIALDEA GUIJO 

- HABITATGE: LOURDES SÁNCHEZ LÓPEZ 

IGUALTAT, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ: MONTSE ARROYO FERRANDO 

- PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT: RAMON ZABALLA SERRA 

1. d) ÁREA D'ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS 

- URBANISME: FRANCISCO ROMERO GAMARRA 

- MEDI AMBIENT: LOURDES SÁNCHEZ LÓPEZ 

- VIA PÚBLICA: RICARD RAFECAS RUIZ 

- PROJECTES ESTRATÉGICS I MOBILITAT: AURELI RUIZ MILÁ 

- 1. e) ÁREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR ??, 

PROMOCIÓ ECONÓMICA: JOAN MANEL MONTFORT GUASCH 

- OCUPACIÓ: JOAN MANEL MONTFORT GUASCH 

TURISME: MARIA DOLORS RIUS MARRUGAT 

- CULTURA: RICARD RAFECAS RUIZ 

RELACIONS INTERNACIONALS: XELL MONTSERRAT MESTRES 

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

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
PERE REGULL 
RIBA el 19/06/2019 
a les 13:33:29 

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
Eduard Marcó 
Alberti el 19/06/2019 
a les 13:50:12 

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 

La veracitat del contingut d'aquest document es pot cornprovar a www.vIlafranca.cativalidacio 

Codi validació document: 
12434453127105216676 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Número d'expedient: 4/2019/SEC_CM 

Procediment: SEC-Cartipás municipal 

Área del trámit: SECRETARIA-GOVERNACIÓ 

   

DECRET - Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 

Atés que l'article 54 del Text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya (Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril) estableix que la Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde 
i un nombre de regidors 1 regidores no superior al terc del nombre legal d'aquests, nomenats 1 
separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al Pie, i que a la Junta de Govern 
Ii correspon l'assisténcia a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, I les atribucions que 
l'alcalde o un altre órgan de govern Ii deleguin. 

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

Atés que arran de l'elecció de nou alcalde en la sessió constitutiva de l'Ajuntament celebrada el 
15 de juny de 2019, escau nomenar una nova Junta de Govern Local. 

DISPOSO: 

Primer.- Que lá Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés, presidida per 
aquesta alcaldia, estará integrada a més pels sis regidors i regidores següents: Francisco 
Romero Gamarra, Aureli Ruiz Milá, Ramon Zaballa Serra, Joan Manel Montfort Guasch, Lourdes 
Sánchez López i Ricard Rafecas Ruiz. 

Segon.- Es nornenen tinents d'alcalde primer, segon, tercer, quart, cinquena i sisé d'aquest 
Ajuntament els regidors i regidores Francisco Romero Gamarra, Aureli Ruiz Milá, Ramon Zaballa 
Serra, Joan Manel Montfort Guasch, Lourdes Sánchez López i Ricard Rafecas Ruiz, 
respectivament. En els supósits d'abséncia, de vacant o de malaltia de l'alcalde, sha d'establir 
per decret quin tinent d'alcalde el substitueix i, en el cas que no s'hagi dictat un decret exprés, 
la substitució es fará automáticament seguint l'ordre de nomenament entre els tinents d'alcalde 
presents a l'Ajuntament. 

Tercer.- Amb carácter general, la Junta de Govern Local celebrará sessió ordinária a la Casa de 
la Vila cada diiluns, o el dia hábil immediat posterior, a les 8:30 hores. La primera sessió se 
celebrará el dimarts dia 25 de juny de 2019, a l'hora esmentada. 

Quart.- Sens perjudici de la funció d'assisténcia a l'alcalde que correspon a la Junta de Govern 
Local, aquesta alcaldia li delega expressament l'exercici de les atribucions própies següents: 

A) En matériá de contractació 

- Contractació administrativa d'obres i installacions, concessió de serveis públics, 
subministraments, serveis i altres contractes administratius de quantia superior a 8.000 euros 
(IVA a part), observant els procediments i les formes en cada cas aplicables d'acord amb la Ilei, 
sense que els contractes superin els límits de la competéncia que la Ilei atribueix a l'alcalde 
(10% deis recursos ordinaris del pressupost, 6.000.000 d'euros o quatre anys de durada del 
contracte). La competéncia delegada comporta l'atribució a la Junta de Govern Local de les 
facultats d'aprovació dels projectes, de l'expedient de contractació amb l'aprovació de la 
despesa, dels plecs de cláusules administratives i de prescripcions técniques, de les 
adjudicacions i de l'exercici de totes les facultats que la legislació atribueix a l'órgan de 
contractació quant a la interpretació, inspecció, modificació 1 resolució del contracte; pel que fa 

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Número d'expedient: 4/2019/SEC_CM 

Procediment: SEC-Cartipás municipal 

Área del trámit: SECRETARIA-GOVERNACIÓ 

a les certificacions periódiques d'obres i serveis objecte de contractació, han de ser aprovades 
per la Junta si el seu import supera els 25.000 euros (IVA a part). 

Contractació d'arrendaments i concertació d'altres contractes subjectes al dret privat de 
quantia total superior a 8.000 euros (IVA a part). 

B) En matéria de personal 1 funció pública 

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

Aprovació de les bases per a la selecció del personal funcionad 1 laboral i pena la provisió de 
How de treball, aprovació de les convocatóries d'aquests processos selectius i nomenament del 
personal funcionad i contractació del personal laboral fix o temporal. També els acords de 

7.3 trasilat de personal, reassignació d'efectius, comissions de servei i acords equiparables. 

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

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

- Acords sobre modificacions substancials i coldectives de condicions de tréball i matéries 
análogues, sens perjudici de les competéncies del Ple, i canvis rellevants en les condicions de 
treball deis empleats públics com ara modificacions de jornada, disponibilitats i similars. 

C) En matéria d'hisenda i gestió tributária 

Declaració de fallits i incobrables deis tributs i altres ingressos de dret públic. 

- Aprovació deis padrons fiscals deis tributs de venciment periódic, i del calendari de recaptació. 

Concessió o denegació de bonificacions o exempcions tributáries a petició de les persones 
interessades, si el seu import supera els 2.500 euros. 

- Resolució de recursos de reposició contra liquidacions tributáries, sempre que la quantia de la 
liquidació• suped la quantitat de 8.000 euros, i sens perjudici de les delegacions; vigents a favor 
de l'Organisme de Gestió Tributária de la Diputació. 

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

pedbv-Aprovació d'acords tributaris quan, d'acord amb el protocol vigent, la resolució que 
1 43.4  correspondria a l'Organisme de Gestió Tributária l'adopti l'Ajuntament. 

Coneixement d'informes preceptius de la Intervenció i de la Tresoreria, en matéries com 
estabilitat pressupostária i sostenibilitat financera, terminis de pagament a proveIdors, etc. 

D) En matéria d'urbanisme, habitatge , medi ambient governació 

- Concessió i denegació de Ilicéncies municipals en general (excepte les corresponents a obres 
menors), i especialment les d'obres majors, parcellació i segregació, divisió en propietat 
horitzontal, primera ocupació parcial i ús d'edificacions, installació o obertura d'activitats, 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Número d'expedient: 4/2019/SEC_CM 

Procediment: SEC-Cartipás municipal 

Área del trámit: SECRETARIA-GOVERNACIÓ 

Ilicéncies subjectes a les Ileis sobre prevenció i control ambiental de les activitats i sobre 
espectacles públics i activitats recreatives, Ilicéncies i autoritzacions d'ocupació o ús de béns de 
domini públic, aprovació deis informes en els expedients d'autorització ambiental i deis informes 
sobre qualificació, compatibilitat o aprofitament urbanístic. Tanmateix, els acords sobre 
ocupacions de domini públic amb parades en mercats periódics i no sedentaris i amb terrasses 
de bar i restaurant a la via pública podran ser adoptats per resolució del tinent d'alcalde 
competent. 

Aprovació déls projectes per a realitzar actuacions en el sól no urbanitzable. 

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

Aprovació deis projectes d'obres. 
El 

- Aprovació deis instruments de gestió urbanística, deis actes administratius inherents a la 
gestió urbanística i deis projectes d'urbanització, així com l'aprovació inicial deis instruments de 
planejament de desenvolupament del planejament urbanístic general (plans parcials urbanístics, 
plans especials urbanístics i plans especials de millora urbana), i adopció d'acords de suspensió 
de l'atorgament de llicéncies sempre que es vinculin a la formulació o modificació del 
planejament urbanístic derivat. També l'aprovació de la recepció d'obres d'urbanització portades 
a terme en el desenvolupament de sectors i polígons delimitats pel planejament urbanístic. 

- Aprovació de tots els actes administratius inherents a l'exercici de la potestat expropiatória del 
municipi que la Ilei no reserva al Pie. 

- Aprovació deis convenis urbanístics que tinguin per objecte la gestió o execució urbanística, i 
que no siguin competéncia del Pie. 

Resolució final i definitiva deis expedients sobre declaració de l'estat rifinós de les edificacions. 

- Aprovació de convenis per a la rehabilitació d'habitatges destinats al servei de cessió temporal 
d'habitatges per atendre necessitats urgents de carácter social (sense incloure actualitzacions 
económiques periódiques) i concessió de subvencions en matéria d'habitatges. 

E) En matéria de patrimoni 

Adquisició de béns i drets, per qualsevol títol, de quantia superior als 15.000 euros (IVA a 
part) i no superior al límits que imposen legalment la competéncia del Ple municipal. 

Alienació del patrimoni municipal quan la seva quantia superi els 15.000 euros i no excedeixi 
els límits que imposen legalment la competéncia del Pie municipal. 

- Declaració dé béns no utilitzables. 

-Atorgament de concessions d'ús de béns de domini públic que no siguin competéncia del Pie 
municipal. 

F) En matéria de responsabilitat patrimonial 

- Resolució deis expedients de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament, amb exclusió deis 
actes d'inadmissió a trámit de les reclamacions per raons formals. 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Número d'expedient: 4/2019/SEC_CM 

Procediment: SEC-Cartipás municipal 

Área del trámit: SECRETARIA-GOVERNACIÓ 

G) En matéria de cooperació interadministrativa 

Aprovació deis convenis 1 acords amb altres administracions o institucions públiques, sempre 
que no siguin competéncia del Pie municipal. 

Acceptació de les subvencions atorgades per altres administracions, quan no sigui 
competéncia del Pie municipal. 

H) En matéria d'activitat de foment 

Aprovació de totes les convocatóries i concursos de subvencions i ajuts, i atorgament de 
subvencions i ajuts de qualsevol mena de quantia superior a 3.000 euros. 

Subscripció de convenis amb entitats 1 altres de carácter general. 

Cinqué.- El régim de les atribucions delegades en la Junta de Govern Local será, el previst en la 
legislació administrativa general i en el Reglement orgánic municipal. Tanmateix, l'alcaldia 
assumirá directament l'exercici de les funcions delegades quan en supósits d'urgéncia es 
consideri adient, sotmetent-se posteriorment els decrets dictats a ratificació .de la Junta de 
Govern. Tanmateix, no será necessária la ratificació si s'ha acordat l'avocació del coneixement 
de l'assumpte de qué es tracti per part de l'alcaldia. 

Sisé.- Donar compte al Pie municipal d'aquest decret, notificar-lo a les persones designades i 
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província. 

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
PERE REGULL 
RIBA el 19/06/2019 
a les 13:32:27 

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
Eduard Marcó 
Alberti el 19/06/2019 
a les 13:49:28 

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Número d'expedient: 4/2019/SEC_CM 

Procediment: SEC-Cartipás municipal 

Área del trámit: SECRETARIA-GOVERNACIÓ 

DECRET - Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 

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

Atés que l'article 56 de la Llei municipal i de régim local de Catalunya estableix que 
l'alcalde pot delegar, en determinades matéries, l'exercici de les seves atribucions, 

DISPOSO: 

Primer.- Quant als xecs bancaris i els altres documents de disposició de fons municipals 
que han de isignar l'alcalde, l'interventor general i la tresorera de l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedés, es delega la signatura de l'alcalde en el regidor Aureli Ruiz i 
Milá. Tant l'alcalde (Pere Regull i Riba) com l'esmentat regidor Aureli Ruiz poden signar 
aquests docurnents indistintament. 

Segon.- Resten revocades les delegacions de signatura anteriors. 

Tercer.- En conseqüéncia, la signatura correspon (1) a l'alcalde o regidor delegat (Pere 
Regull i Riba i Aureli Ruiz i Milá, indistintament), (2) a l'interventor general (Antoni 
Peiret de Antonio) i (3) a la tresorera (Rosa Aloy i Florido). La tresorera tindrá plenes 
potestats per a ordenar operacions mitjanant el sistema de banca electrónica. 

En supósits d'abséncia o malaltia temporal de l'Interventor Antoni Peiret i de la 
Tresorera Rosa Aloy, es disposa que podran signar en substitució seva els funcionaris 
Jordi Pagés í Bru i Adela Chinchilla i Martínez respectivament. La concurréncia deis 
supósits d'abséncia o malaltia és una circumstáncia interna que no cal justificar front a 
tercers, davapt deis quals les seves signatures s'entendran sempre válides. 

Quart.- Es donará compte d'aquest decret al Ple municipal, es notificará a les persones 
interessades i es publicará en el Butlletí Oficial de la província. 

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
PERE REGULL 
RIBA el 19/06/2019 
a les 13:32:42 

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
Eduard Marcó 
Alberti el 19/06/2019 
a les 13:49:45 

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 
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Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
Eduard Marcó 
Alberti el 19/06/2019 
a les 13:49:58 

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
PERE REGULL 
RIBA el 19/06/2019 
a les 13:32:56 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Número d'expedient: 4/2019/SEC_CM 

Procediment: SEC-Cartipés municipal 
	 «.) 

Área del trámit: SECRETARIA-GOVERNACIÓ 

DECRET - Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 

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

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

DISPOSO: 

Primer.- Pel que fa a la facultat d'autoritzar matrimonis civils prevista a l'article 51.1 
del Codi Civil, a més a més de l'alcalde, podran exercitar-la tots els regidors i regidores 
del consistori de forma indistinta, sempre que ho acceptin i que es faci una petició 
expressa de les persones que volen contreure matrimoni sobre el desig que autoritzi 
aquest matrimoni un/a regidor/a determinat/da. En el supósit de manca de petició 
expressa, les designacions per a l'autorització de matrimonis les fará l'alcaldia, la qual 
en tot cas Portará a terme les tasques indispensables de coordinació en aquesta 
matéria. 

Segon.- Donar compte d'aquest decret al Ple municipal, notificar-lo a les persones 
interessades i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província. 

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019  
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

ALCALDIA 

L'alcaldia proposa al Ple municipal l'adopció de l'acord següent: 

Atés que l'article 13 del Reglement orgánic municipal estableix que les sessions 
ordináries del Pie es convoquen amb una periodicitat mensual, i es duen a terme en la 
data que acordi amb carácter general el mateix Pie. 

Ates que el mateix precepte del ROM preveu que no se celebrin amb carácter general 
sessions ordináries en el mes d'agost, i tampoc quan no hi hagi assumptes d'entitat 
susceptibles de ser inclosos en l'ordre del dia. 

Per aixó, é proposa al Pie l'adopció del següent 

ACORD: 

Primer.- El Pie municipal celebrará sessió ordinária una vegada cada mes. La data de la 
sessió será habitualment i preferentment el tercer dimarts de cada mes, traslladant-S¿„. 
en cas de ser festiu al dia hábil immediat posterior o bé al dimarts de la setmaria 
següent, i Íes sessions s'iniciaran a les 20 hores. Tanmateix, amb carácter general no se 
celebrará sessió ordinária el mes d'agost. 

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

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

No obstant, el pie acordará alió que consideri oportú 

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

ALCALDIA 

L'alcaldia proposa al Pie municipal l'adopció de l'acord següent: 

Atés que tant l'article 60 de la Llei municipal i de régim local de Catalunya com l'article 
45 i següents del Reglament orgánic municipal preveuen la constitució de Comissions 
Informatives de carácter permanent com a órgans d'estudi i informe deis assumptes 
que s'hagin de sotmetre a la consideració del Pie municipal. L'article 46 del Reglament, 
orgánic estableix que s'ha de procurar en la mesura que sigui possible que les* 
Comissions coincideixin amb el nombre i la denominació de les grans árees en qué 
s'estructuren els serveis de l'Ajuntament. 

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

Atés que lés Comissions Informatives han d'estar formades, d'acord amb el Reglament 
orgánic municipal, per representants de tots els grups municipals i que, malgrat que n9l,  
adopten acords executius, s'hi aplica el sistema de vot ponderat. La presidéncia; 
correspon -a l'alcalde, qui pot delegar-la. 

Atés que eS considera adient que el nombre i l'especialitat de les Comissions sigui igual 
al d'Árees, exceptuant l'Arta d'Alcaldia. 

Per aixó, e proposa al pie l'adopció del següent 

ACORD: 

Primer.- L'Ajuntament de Vilafranca tindrá quatre Comissions Informatives de carácter 
permanent, amb les denominacions i especialitats següents: 

Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda, la qual comprén 
indicativament els serveis i activitats de VÁrea de la mateixa denominació, i de l'Ama 
d'Alcaldia, segons decret d'alcaldia de 17 de juny de 2019 (secretaria i serveis jurídics, 
governació, recursos humans i organització, compres i contractació, procediment 
sancionador, sistemes d'informació i noves tecnologies, andu, transparéncia, gestió 
documental i arxiu, hisenda, oficina d'atenció ciutadana, comunicació, seguretat 
ciutadana, i convivéncia i ciutadania). Aquesta Comissió es constituirá també, quan 
procedeixi i d'acord amb el Reglament orgánic municipal, en la Comissió Especial de 
Comptes prevista per la Ilei. 

Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Promoció Social, la qual 
comprén indicativament els serveis i activitats que formen part, segons decret d'alcaldia 
de 17 de juny de 2019, de l'Área de la mateixa denominació (serveis socials, gent gran» 
educació, salut pública i consum, esports, habitatge joventut, igualtat, solidaritat i 
cooperació, i participació ciutadana i voluntariat). 
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Coinissió Informativa d'Acció Territorial i Serveis Urbans, la qual comprén 
indicativament els serveis i activitats que formen part, segons decret d'alcaldia de 17 de 
juny de 2019, de VÁrea de la mateixa denominació (urbanisme, medi ambient, via 
pública, i projectes estratégics i mobilitat). 

Comissió Informativa de Desenvolupament Económic i Projecció Exterior, la 
qual comprén indicativament els serveis i activitats que formen part, segons decret 
d'alcaldia de 17 de juny de 2019, de VÁrea de la mateixa denominació (promoció 
económica, ocupació, turisme, cultura i relacions internacionals). 

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

Segon.- Les Comissions Informatives creades estaran formades per representants de 
tots els grups municipals. Els regidors i regidores deis diferents grups municipals poden 
assistir lliurement a les Comissions que desitgin. Per tal de donar compliment al mandat 
legal que totes les comissions siguin representatives del nombre de regidors i regidores 
que cada grup municipal té en el si de la corporació, será d'aplicació en les sessions de 
les Comissions Informatives el sistema de vot ponderat. En cada comissió els diferents 
grups municipals tindran tants vots com membres tingui el grup. Per tant, el grup de 
Junts per Vilafranca tindrá set vots; els d'ERC i Socialista cinc cadascun; el de la CUP 
dos, i els de VeC i Ciutadans un cadascun. El dret de vot en el si de les comissions será 
exercit per cada grup municipal per mitjá d'un portaveu que designaran. 

Tercer.- Les Comissions Informatives es reuniran com a mínim un cop al mes abans de 
la convocatoria de les sessions plenáries, peró podran ser convocades més vegades 
quan sigui adient a efectes informatius, de fiscalització i de cerca d'acords. 

Quart.- D'acord amb el Reglament orgánic, l'alcalde designa per decret un o més 
vicepresidents de cada Comissió Informativa, i podrá delegar-ne en algun diens la 
presidéncia. El Ple es dona per assabentat que per decisió de l'alcalde, modificable en 
tot moment per decret, seran vicepresidents i presidiran efectivament per delegació les 
Comissions Informatives Aureli Ruiz i Milá (Serveis Centrals i Hisenda), Ramon Zaballa i 
Serra (Serveis a les Persones i Promoció Social), Francisco Romero i Gamarra (Acció 
Territorial i Serveis Urbans) i Joan Manel Montfort i Guasch (Desenvolupament Económic 
i Projecció Exterior). 

No obstant, el pie acordará alió que consideri oportú 

Signat digitalment 
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ALCALDIA 

L'alcaldia proposa al Pie municipal l'adopció de l'acord següent: 

Atés 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 exerciran els seus cárrecs en régim de dedicació exclusiva o parcial, 
sempre de conformitat amb les determinacions generals aprovades pel Ple municipal. 

Atés que á l'inici del mandat municipal el Pie ha d'aprovar els criteris aplicables sobre 
les retribubions, assisténcies i indemnitzacions aplicables als cárrecs electes de la 
corporació durant aquest mandat municipal, i també el régim de subvencions a favor 
deis diferehts grups municipals del consistori. 

Atés que d'acord amb la Ilei alguns membres de la corporació poden exercir el cárrec 
amb dedicació exclusiva o parcial, causant alta a la Seguretat Social. Només els 
membres sense dedicació exclusiva ni parcial poden percebre assisténcies per la 
concurrénCia efectiva als órgans collegiats de la corporació, en els termes acordatS 
pel Ple. D'acord amb l'article 75 ter de la Ilei básica local, introduit per la Llei 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, en els municipis del tram de 
població propi de Vilafranca el nombre máxim de cárrecs electes amb dedicació. 
exclusiva és d'onze, i l'import máxim de la retribució anual per cada cárrec electa 
amb dedicació exclusiva és d'acord amb la normativa vigent actualitzada (Llei de 
pressupostos de 2018), per als municipis entre 20.001 i 50.000 habitants, de 
56.947,59 euros. 

Atés que es considera adient que l'alcalde, en el cas de tenir dedicació exclusiva al 
seu cárrec, tingui reconeguda la retribució anual máxima per a municipis de 
dimensions com el de Vilafranca del Penedés, d'acord amb el punt anterior; ara bé, 
mentre mantingui la condició de Delegat Territorial del Govern de la Generalitat 
Penedés percebrá només de l'Ajuntament quantitats no salarials per assisténcia á 
diferents órgans municipals, per un import equivalent a les percebudes pels portaveul, 
deis grups municipals que no formen part del govern municipal. 

Atés que es considera equilibrat que els regidors i les regidores amb dedicació 
exclusiva tinguin la següent retribució: en el cas dels tinents d'alcalde, una retribuciá 
similar a la que correspon a llocs de treball de Cap de Servei d'aquest Ajuntamenl 
amb funcions directives, i en el cas de regidor/a amb delegació, una retribució similar 
a la que correspon a places de Cap de Servei d'un nivell inferior. Si la dedicació és 9  
temps parcial, correspon percebre el salad proporcional al percentatge de dedicació. 
En tot cas, els imports salarials s'ajustaran als que s'han vingut abonant durant el 
mandat municipal 2015-2019. 

Per tot aixó, es proposa l'adopció del següent 

ACORD: 

Primer.- S'aplicaran les retribucions següents: 

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 
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- Retribució mensual de l'alcalde, que té reconegut el régim de dedicació exclusiva 
(14 pagues cada any): 4.067,69 C. Aquesta retribució no la percebrá peró l'alcalde de 
Vilafranca mentre la persona titular del cárrec percebi retribució pel cárrec de Delegat 
Territorial del Govern de la Generalitat al Penedés, i passaria a percebre-la 
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 dedicació exclusiva o 
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 de la 
Junta de Govern, tinguin conferides per l'alcaldia delegacions especifiques per a 
gestionar Delegacions própies de govern. La retribució mensual per dedicació 
exclusiva será de 3.200 € 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. En tot cas els reconeixements de dedicació es 
portaran a terme per decret d'alcaldia. 

- El nombre máxim de cárrecs electes amb dedicació exclusiva no podrá excedir de 
quatre, amb inclusió de l'alcalde. 

Segon.- Es reconeixeran assisténcies per concurréncia efectiva a sessions deis órgans 
col•legiats de la corporació (aplicables únicament als cárrecs electes sense dedicació 
exclusiva o parcial, ja que els cárrecs amb dedicació reconeguda no tindran dret a 
assisténcies): 

S'apliquen les quantitats següents per cada sessió del Ple, Comissió Informativa, 
Junta de Govern Local i Junta de Portaveus, d'acord amb les quantitats següents: 

Ple 	600 
Comissió Informativa 	250 € 
Junta de Govern 	400 € 
Junta de Portaveus 	400 € 

Les quantitats esmentades en concepte d'assisténcia es percebran només per la 
concurréncia efectiva a les sessions del Ple, de les Comissions Informatives , de la 
Junta de Govern Local o de la Junta de Portaveus. Tanmateix, encara que per 
aplicació de les previsions establertes slhaguessin de percebre unes quantitats 
superiors, s'estableix que per assisténcies l'alcalde no podrá percebre una quantitat 
Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 
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anual total superior a 11.700 €. Els límits máxims anuals seran de 28.000 € per als 
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 no, 
siguin membres de la Junta de Govern, de 11.700 € per als portaveus de gruid 
municipal (un portaveu per grup) i de 5.850 € per a la resta de regidors i regidores. 

S'establirá amb relació a les assisténcies a sessions un sistema de bestretes mensuals 
en funció de les quantitats previsibles en cas d'assisténcia normal als órgans de 
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 
reintegrament corresponent. 

Tercer Les.  quantitats establertes en els apartats 1 i 2 anteriors s'entenen íntegres d 
brutes i réferides a l'any 2019, estan subjectes a la retenció adient corresponent á 
l'IRPF, es meriten a partir de la data de la constitució de l'Ajuntament sempre que eri, 
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 Penedés (lá 
primera actualització, si escau, tindrá lloc en el mes de gener de 2020). Quan 
percebin retribucions, es produirá l'alta de les persones interessades en el régim 
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, seni 
perjudici de les indemnitzacions procedents per despeses efectives inherents al cárre¿ 
(desplagaments, allotjament i manutenció en cas de desplagament, etc.). 

Quart.- S'atorga la següent subvenció mensual en favor deis Grups municipals: 
€ per grup, més una quantitat addicional de 	 € per cada membre del grup) 
quantitats: que es podran actualitzar cada any d'acord amb les prevision 
pressupostáries 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 carácter patrimonial, i aquestes subvencions han de ser objecte d'una 
comptabilitat específica que s'ha de posar a disposició del pie municipal si així es 
requereix. 

Cinqué.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el tauled 
d'edictes de l'Ajuntament. 

No obstant', el pie acordará allá que consideri oportú 

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
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L'alcalde proposa al Pie municipal que adopti l'acord següent: 

Atés l'article 12 del Text refós de la Llei de l'Estatut básic de l'empleat públic (Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 «octubre), que estableix que será personal eventual el 
que, en virtut de nomenament i amb carácter no permanent, només realitza funcions'• 
expressament qualificades com de confianca o assessorament especial. El 
nomenament i el cessament d'aquest personal són lliures, 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 de 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 N'id 
del mandat municipal, o arran de l'aprovació deis pressupostos anuals. 

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

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

Atesa la competéncia atribuTda al Ple municipal en matéria d'aprovació de la plantilla i 
de la relació de llocs de treball, d'acord amb allá previst en l'article 22.2 i) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim local. 

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

Atés que •s'estima convenient crear també una placa de personal eventual de 
confianca o assessorament especial que assumeixi tasques de d'assessorament i 
coordinació de projectes estratégics d'aquest Ajuntament. 

Per aixó, es proposa al Ple l'adopció del següent 

ACORD, 

Primer.- Aprovar la creació, a la plantilla de personal i a la relació de II= de treball, 
«una placa de personal eventual (confianca o assessorament especial) de Cap de 
Comunicació, amb les tasques i característiques que s'esmenten en la fitxa dé 
descripció del lloc de treball que s'acompanya a aquest acord com annex I. 
Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 
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La retribució anual íntegra de la plaGa creada s'estableix, per al 2019 (retribució 
anualitzada), en la quantitat total de 	 €. 

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 
Coordinador de Projectes Estratégics, 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 49.000 €. 

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

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
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RIBA el 19/06/2019 
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Número d'expedient: 4/2019/SEC_CM 

Procedirnent: SEC-Cartipás municipal 

Área del trámit: SECRETARIA-GOVERNACIÓ 

DECRET - Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 

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 deis representants de la corporació en certs órgans collegiats i 
entitats. 

Es considera necessari en aquest moment formalitzar aquells nomenaments i 
representacions que recauen en membres de l'equip de govern municipal. La major 
part de la resta de nomenaments es faran per Decret d'Alcaldia de data posterior, a la 
vista de les propostes de grups municipals i altres entitats interessades. 

Vista la competéncia de l'Alcaldia per efectuar 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 d'abril 

DISPOSO: 

Primer.- Aprovar les següents designacions, nomenaments o representacions: 

Delegació de la representació de l'Ajuntament a la Mancomunitat Penedés-Garraf: el 
regidor Aureli Ruiz i Milá 

Membres del Patronat de la Fundació Antic Hospital de Vilafranca del Penedés, 
independentment de la condició de president que ostenta l'alcalde: els regidors Aureli 
Ruiz i Milá i Ramon Zaballa i Serra. 

Membre del Consell Esportiu de l'Alt Penedés: la regidora d'Esports Anna Doblas i 
Ruiz. 

Representant a l'AEI Innovi: el regidor de Promoció Económica Joan Manel Montfort i , 
Guasch. 

Representant de l'Ajuntament de Vilafranca a l'assemblea general i órgans de 
l'entitat Fons Catalá de Cooperació al Desenvolupament: la regidora Montse Arroyo i 
Ferrando. 

6). Representant a l'Associació Ressó Vilafranca: el regidor de Drets Socials, Ramon 
Zaballa i Serra. 

Oficina Municipal d'Escolarització i Taula Mixta de planificació: la regidora 
d'Educació, Meritxell Montserrat i Mestres. 

Representant a l'Agrupació de Defensa Forestal: el regidor de l'ámbit de Protecció ' • 
Civil, Miguel Medialdea i Guijo. 

Representant municipal en el Consorci per a la Normalització Lingüística i Centre Alt 
Penedés-Garraf: El regidor de Cultura, Ricard Rafecas i Ruiz. 

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019  
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Número d'expedient: 4/2019/SEC_CM 

Procediment: SEC-Cartipás municipal 

Área del trámit: SECRETARIA-GOVERNÁCIÓ 

Representants en el Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya: Aureli 
Ruiz i Milá. 

Consorci de Promoció Turística de Penedés: representant en els órgans de govern, 
Maria Dolors Rius i Marrugat. 

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

Ruta del Xató: la regidora Maria Dolors Rius i Marrugat. 

Assemblea de l'associació AMTU (Associació de municipis per la Mobilitat i el 
Transport Urbá): els regidors Aureli Ruiz i Milá (titular) i Francisco Romero i Gamarra 
(suplent). 

Associació espanyola de ciutats del vi, ACEVIN, i xarxa europea de ciutats del vi 
RECEVIN: L'alcalde Pere Regull i Riba. 

Asociación de Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de 
Cementerios: el regidor Miguel Medialdea Guijo 

Associació internacional de ciutats educadores (AICE): La regidora d'Ensenyament 
Meritxell Montserrat i Mestres. 

Fundació especial Pinnae, representant: el regidor loan Manel Montfort i Guasch. 

a 19) Fundació privada INFORM i associació INFORM (Formació de joves vers 
.Al' dministració d'empreses): el regidor d'Ocupació, loan Manel Montfort i Guasch. ccrch 

,r-14 
Consell Municipal de la Festa Major: president el regidor de Cultura, Ricard Rafecas 

i Ruiz. 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat: La regidora de Medi Ambient, 
Lourdes Sánchez López 

't 22) Representant als diferents órgans de govern de l'Associació Pacte Iriclustrial per a 
la Regló Metropolitana de Barcelona: El regidor Francisco Romero i Gamarra. 

1,; erré,  23) Associació Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació: la regidora 
tn vera ; d'Igualtat, Montse Arroyo i Ferrando. 

COdi ih 
1243LV 24) Associació europea de cementiris ASECE (Association of Significant Cemeteries in 

Europe): el regidor Miguel Medialdea Guijo. 

25) Consorci LOCALRET: el regidor Aureli Ruiz i Milá. 

Segon.- Més endavant es nomenará mitjangant Decret d'Alcaldia, tenint en compte les 
propostes de grups municipals i entitats i d'acord amb els estatuts corresponents, la 
representació i cárrecs municipals en: EPEL Institut Municipal de Formació, Comissió 

: per a la Gent Gran, Comissió Municipal d'Habitatge, Comissió de Solidaritat i 

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cativalidaclo 

Codi validació document: 
12434454371447275134 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Número d'expedient: 4/2019/SEC_CM 
Procediment: SEC-Cartipás municipal 
Área del trámit: SECRETARIA-GOVERNACIÓ 

Cooperad& Comissió de Transport Públic, Consell Escolar Municipal, Consell Municipal 
de les Arts Escéniques, Consell Municipal d'Esports, Consell Municipal de Comerç i 
Turisme, Consell Municipal de Serveis Socials, Consell Municipal per la Igualtat, Consell 
Municipal de Medi Ambient, Consell Municipal de Salut, i Consell Municipal per la 
Convivéncia. 

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
PERE REGULL 
RIBA el 19/06/2019 
a les 13:33:42 

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
Eduard Marcó 
Alberti el 19/06/2019 
a les 13:50:26 

Vilafranca del Penedés, 19 de juny de 2019 
La veracltat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vIlafranca.cat/valldaclo 

Codi validació document: 
12434454371447275134 
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