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AJUNTAMENTIn VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 22/11/2016,
la qual és aprovada per assentiment.

ALCALDIA
2. ADMINISTRADORS DE LA FESTA MAJOR. Es dóna compte de l'acord de la

Junta de Govern de data sobre el nomenament d'administradors de la Festa
Major de Vilafranca del Penedès de 2017

Es dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local celebrada el dIa 28 de
novembre de 2016/ pel qual es Nomena Administradors I administradores de
la Festa Major d'aquesta Vila, que s'ha de celebrar l'any 2017, a les persones
següents:

}> MARIA BASSEGODA TORRES¡
}> GEMMA BERTRAN SERRÀ
}> MAX MARGALEF RIVERO
» JORDI MILÀ LOZANO,
» ANDREU RETAMAL SANCHf:Z

L/alcalde Pere Reguli (CiU) els dóna la benvinguda I exposa que Vilafranca espera
molt I que tenen tot el consistori a la seva disposició i els dóna tot el suport. Els
desitja molta sort.

El Sr. Josep Ramon (PP) agraeix l'acceptació del càrrec d'administradors i l'esforç
d'organització i de recaptació de diners per organitzar una bona festa major. I
desitja que el temps també acompanyi.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) els desitja molt d'encert en la feina¡ que gaudeixin dels
mesos de treball I que comptin amb ells per col.laborar a fer més gran la nostra
festa major.

La Sra. Udia Hill (ERC) felicita als administradors i desitgen que l'experiència que
viuran els aporti vlvèncles personals úniques. Els agraeix el fet d'acceptar el càrrec I
es posen a la disposició dels administradors.

La Sra. Laia Santfs (CUP) manifesta que valoren moltíssim que hi hagi persones que
acceptin el repte d'organitzar la festa major.

El Sr. Francisco Romera (PSC) els desitja molta sort. És un any molt Intens I els diu
que ets membres de l'equip de Govern estaran al seu costat. Recorda que a més
aquest any, hi haurà la ampliació de la Casa de la Festa Major.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) agraeix l'acceptació del càrrec per part dels administradors I
els desitja molta sort.
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