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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 07/2007 
Caràcter: extraordinari 
Data: 5 de juliol de 2007 
Horari: de 20,00 h. a 21,37 h. 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Maria Batet i Rovirosa  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- César Martín i Núñez  
- Xavier Navarro i Domènech  
- Joan Pareta i Papiol  
- Josep Quelart i Bou  
- Josep Ramon i Sogas  
- Pere Regull i Riba  
- Maria Dolors Rius i Marrugat  
- Francisco  Romero i Gamarra  
- Aureli Ruiz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López  
- Ramona Suriol i Saumell  
- Teresa Terrades i Pons  
- Emília Torres i Miralles  
- Maria Josep Tuyà i Manzanera  
- Bernat Villarroya i García  
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres del consistori. 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària i 
constitutiva de l’Ajuntament i, d’elecció d’alcalde, de data 16 juny de 2007. L’acta és aprovada 
per assentiment. 
 
I. INFORMACIÓ AL PLE SOBRE QUATRE DECRETS DE L’ALCALDE 
 
En aquest moment es dóna compte al ple de dos decrets de l’alcalde de 29 de juny de 2007. El 
primer fa referència a les Àrees en què s’estructurà l’Ajuntament, als regidors Coordinadors 
d’Àrea i als regidors Delegats, i el segon al nomenament de la Junta de Govern Local, dels 
tinents d’alcalde i a la delegació d’atribucions a favor de la Junta de Govern. 
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També es dóna compte d’un decret de 20 de juny sobre nomenament dels clavaris del consistori, 
i d’un altre de 16 de juny sobre delegació de la potestat d’autoritzar matrimonis civils. 
 
A efectes de constància, es transcriuen tot seguit els textos dels quatre decrets als quals s’ha fet 
referència: 
 
 A)  “Atès que l'article 56 de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, i el 
Reglament orgànic municipal (ROM), preveuen la potestat de delegació d'atribucions de l'alcaldia 
en favor de regidors i regidores. 
 Atès que l'organigrama d’estructura i funcionament de l’Ajuntament preveu l'existència 
d’àrees de direcció política i de gestió de serveis, com a responsable de cadascuna de les quals hi 
ha d’haver un regidor o regidora de l'Ajuntament. 
 Atès que correspon a l’alcalde nomenar les diferents persones que han d’assumir la 
condició de regidors/res Coordinadors/res d’Àrea i de regidors/res Delegats/des.  
 Atès que s’estima procedent fer modificacions en el nombre, la denominació i l’àmbit 
funcional de les diferents Àrees.   
 Atès que es van dictar dos decrets sobre la matèria els dies 20 i 27 de juny de 2007. 
Tanmateix, s’ha advertit la necessitat de corregir l’apartat relatiu a les delegacions que tenen 
relació amb la cultura.  
 Per tot això, i substituint íntegrament per raons d’una major claredat la totalitat dels 
decrets de l’alcaldia de 20 i 27 de juny de 2007,  
 
 DISPOSO: 
 1. Es fan els següents nomenaments de membres de la Junta de Govern Local i tinents 
d’alcalde com a regidors/res Coordinadors/res d’Àrea, els quals regidors tindran una delegació 
general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves Àrees respectives 
d’actuació: 
- Regidora Coordinadora de l’Àrea de Serveis Personals: Teresa Terrades i Pons. 
- Regidora Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals: Lourdes Sánchez i López. 
- Regidora Coordinadora de l’Àrea de Promoció i Participació: Maria Batet i Rovirosa. 
- Regidor Coordinador de l’Àrea d’Acció Territorial i Via Pública: Francisco Romero i Gamarra. 
 2. Nomenar portaveu del Govern municipal el regidor Francisco Romero Gamarra. El 
càrrec comporta l’activitat de fer palesa la postura de l’equip de govern municipal davant dels 
grups municipals, els mitjans de comunicació, les entitats ciutadanes, etc. 
 3. Els regidors/res Coordinadors/res esmentats i nomenats assumeixen la direcció, la 
coordinació i la gestió de l'Àrea corresponent i dels serveis i activitats que s’hi comprenen, i han 
de coordinar i supervisar la tasca dels regidors que ostentin delegacions específiques adscrites a 
l'Àrea de la qual són responsables. Els regidors Coordinadors assumeixen per delegació les 
atribucions de l'alcaldia en cada una de les Àrees establertes, llevat les que legalment resulten 
indelegables i les que es troben delegades en favor de la Junta de Govern Local, i estan facultats 
per a dictar actes administratius que afectin a tercers. En aquest sentit, i en relació amb les 
matèries incloses dins la seva Àrea corresponent, poden els regidors Coordinadors signar 
documents i resolucions de tràmit o de caràcter definitiu, dictar propostes de resolució i 
resolucions de tota mena, celebrar contractes administratius i privats quan la facultat de 
contractació no s’hagi delegat en la Junta de Govern, exercitar plenament la potestat 
sancionadora, dictar requeriments i realitzar en general totes les actuacions necessàries i 
congruents per a la direcció, gestió, impuls i resolució dels serveis, de les activitats i de les 
potestats i funcions adscrites a l’Àrea. 
 Tanmateix, l'alcaldia ha de rebre informació detallada de la gestió realitzada i dels actes 
dictats i ha de ser informada i consultada sobre les decisions de transcendència abans de la seva 
adopció. També pot l’alcaldia, quan ho estimi convenient, dictar actes administratius o emprendre 
actuacions en relació amb qualsevol de les delegacions establertes mitjançant aquest decret. 
 4. Els regidors/res Coordinadors/res d’Àrea que s’han nomenat seran membres nats de les 
Comissions Informatives que puguin existir de la mateixa denominació i/o amb matèries atribuïdes 
similars, i exerciran per delegació de l’alcaldia  la presidència de la seva Comissió respectiva. En 
aquest sentit, i per al supòsit que el ple acordi crear-les, es delega la presidència de les Comissions 
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Informatives de (1) Serveis Personals, (2) Serveis Centrals, (3) Promoció i Participació i (4) Acció 
Territorial i Via Pública (o la denominació definitiva que el ple acordi) en els/les regidors/res 
Teresa Terrades i Pons, Lourdes Sánchez i López, Maria Batet i Rovirosa i Francisco  Romero i 
Gamarra  respectivament. 
 5. S’estableix, modificant en la mesura necessària l’organigrama polític vigent, que 
corresponen a cada Àrea, a títol enunciatiu i no limitatiu, els camps d’actuació següents: 
 

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
- Serveis Socials d’Atenció Primària, amb inclusió de serveis i activitats com immigració, 
Centre Obert, Casa Petita, etc. 
- Cultura: promoció de la creació i difusió de l’activitat cultural. Dinamització del cicle festiu, 
suport a la Festa Major i impuls d’una programació cultural a través de la gestió 
d’equipaments o infrastructures culturals com ara la biblioteca, museu, teatre (sens perjudici 
de les atribucions del Patronat del teatre “Cal Bolet”), auditori, Ateneu Popular, equipament 
l’Escorxador, serveis com l’Escola Municipal de Música, etc. 
- Política lingüística. Inclou les relacions amb el Consorci de Normalització Lingüística, els 
Serveis de Català i vetllar pel compliment del Reglament sobre l’ús de la llengua catalana a 
l’Ajuntament. 
- Salut: salut pública, inspecció de l’entorn, animals domèstics, control del repartiment de 
publicitat, etc. 
- Consum: protecció dels consumidors, OMIC, Junta Arbitral de Consum, etc. 
- Esports: política d’esports i foment de la seva pràctica, manteniment, millora i ampliació de les 
instal·lacions esportives, relacions amb les entitats esportives, etc., sens perjudici de les atribucions 
estatutàries del Patronat Municipal d’Esports. 
- Educació: gestió del servei municipal de Llars d’Infants, manteniment de centres escolars i 
d’infraestructures escolars en general, impuls de nous centres educatius, participació en consells 
escolars, Escola d’Arts i Oficis, promoció d’estudis universitaris i ajuts a estudiants universitaris 
(a través de l’organisme autònom “Torras i Bages”) etc. 
- Societat del coneixement: polítiques de foment i impuls en matèria de noves tecnologies i societat 
i ciutat del coneixement. 
 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
- Administració financera i Hisenda municipal. 
- Planificació estratègica des dels punts de vista general, econòmic i financer. 
- Elaboració, gestió i execució dels pressupostos municipals. 
- Propostes d’elaboració i modificació d’Ordenances fiscals i de preus públics. 
- Intervenció general i comptabilitat. 
- Coordinació i supervisió econòmica dels organismes autònoms i empreses municipals. 
- Inventari del patrimoni municipal i gestió patrimonial. 
- Gestió tributària i inspecció: gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret 
públic, resolució de recursos en la matèria, etc., sens perjudici de la delegació existent a favor de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació. 
- Tresoreria municipal. 
- Cadastre, sens perjudici de les delegacions establertes. 
- Informàtica. 
- Secretaria General de l’Ajuntament. 
- Servei Jurídic de l’Ajuntament. 
- Estadística, padró d’habitants i serveis generals. 
- Gestió administrativa del cementiri i dels drets funeraris. 
- Oficina d’Atenció Ciutadana i registre de documents. 
- Organització administrativa i circuits administratius. 
- Polítiques i gestió de compres i criteris sobre contractació administrativa. 
- Gestió i manteniment del plànol de la ciutat. 
- Recursos Humans: direcció i gestió del personal, negociació col·lectiva i comissió paritària, 
seguretat i salut en el treball i riscos laborals, nòmines, control de presència, llicències i permisos, 
valoració de llocs de treball, elaboració de propostes sobre plantilla, relació de llocs de treball i 



 4

selecció dels empleats públics, formació del personal i política de recursos humans en sentit ampli 
en general. 
- Governació, amb inclusió de permisos d’activitats a la via pública (activitats de venda, quioscos, 
taules i cadires, parades, marquesines, concentracions humanes, etc.), permisos d’armes, 
d’activitats del taxi i similars i exercici de la potestat sancionadora en matèria d’establiments 
públics i d’incompliments d’Ordenances municipals de caràcter governatiu. Llicències i permisos 
ambientals i control dels requeriments tècnics a què s’han de sotmetre les activitats econòmiques. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ 
- Relació amb els mitjans de comunicació i direcció del Departament de Comunicació. 
- Butlletí municipal d’informació i altres sistemes de comunicació amb la ciutadania. 
- Imatge corporativa i comunicació global de l’Ajuntament. 
- Manteniment i millora dels llocs web de l’Ajuntament. 
- Protocol de l’Ajuntament. 
- Ràdio i televisió municipal, sens perjudici de l’autonomia de la societat municipal SERCOM,S.L. 
en aquesta matèria. 
- Suport a la Sindicatura Municipal de Greuges, la qual actuarà amb plena independència. 
- Participació i relacions ciutadanes. 
- Polítiques i programes de relacions internacionals i europees. 
- Polítiques de Cooperació i Solidaritat. 
- Turisme: Oficina d’Informació, promoció del turisme, etc., a través del Patronat de Comerç i 
Turisme. 
- Comerç i Fires: polítiques de comerç, POEC, fires com les del Gall i de Maig, etc., a través del 
Patronat Municipal de Comerç i Turisme. 
- Mercats: mercats dels dissabtes i dels dimarts, mercats de Sant Salvador i la Pelegrina, mercat 
de la carn, etc. Aquestes funcions les assumeix el Patronat Muncipal de Comerç i Turisme. 
- Treball: foment de l’ocupació, formació per a l’ocupació, empreses d’inserció, etc. 
- Promoció econòmica, en sentit ampli, amb inclusió del desenvolupament empresarial a través 
de projectes des del Centre Àgora. 
 

ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA 
- Urbanisme: gestió, direcció i control de projectes i d’obres municipals, promoció de les 
infraestructures, planejament urbanístic, gestió urbanística, intervenció en l’edificació i l’ús del 
sòl i del subsòl (llicències urbanístiques, ordres d’execució i declaracions de ruïna, etc.), 
protecció de la legalitat urbanística, etc. 
- Habitatge: polítiques de rehabilitació, promoció d’habitatges amb finalitats socials, línies de 
subvencions per a l’accés a l’habitatge, etc., sens perjudici de l’activitat de la Societat Municipal 
d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L. 
- Gestió d’aigües i del clavegueram, tasques que són assumides per l’Empresa Municipal d’Aigües 
de Vilafranca, S.A. 
- Medi Ambient: impuls de la política municipal en matèria de medi ambient; gestió i control del 
medi ambient; polítiques específiques de sostenibilitat; preservació de paisatges i de sòls protegits, 
rieres, contaminació de tot tipus, estudis ambientals, exercici de la potestat sancionadora en 
matèria mediambiental, etc. 
- Impuls d’obres de millora i manteniment de les vies públiques de Vilafranca. 
- Supressió de barreres arquitectòniques a la via pública. 
- Enllumenat públic. 
- Parcs i jardins municipals. 
- Direcció de la Unitat de Serveis de l’Ajuntament. 
- Cementiri municipal i serveis funeraris: manteniment, millora i si escau ampliació del cementiri 
municipal; serveis funeraris, sens perjudici de l’atribució de l’Àrea de Serveis Centrals quant a la 
gestió administrativa. 
- Tramitació de determinades llicències i permisos que afectin les vies públiques des del punt de 
vista de les obres i de les infraestructures (rases per a serveis, ocupacions i interrupcions derivades 
d’obres, guals per a l’entrada de vehicles, etc.). 
- Coordinació dels diferents treballs públics i privats que afecten les vies públiques, per tal de 
reduir molèsties i garantir l’eficiència. 
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- Conservació, manteniment, millora i neteja dels edificis municipals. 
- Direcció i prefectura superior del Cos de la Policia Local, vetllant per la seva eficàcia, eficiència 
i millora del servei, i per la seguretat ciutadana tenint en compte l’abast de les competències 
municipals en la matèria. 
- Protecció Civil. 
- Transports i Mobilitat. 
- Circulació de persones i de vehicles per la vila i control del trànsit, adoptant les mesures adients, 
i exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit i circulació. 
- Aparcaments.  
6. Es confereixen les següents delegacions específiques en favor dels regidors i regidores que 
s'esmenten, amb la finalitat de gestionar assumptes o serveis determinats (tasques d’estudi, 
proposta i execució) i sense que la delegació comporti la facultat de dictar actes administratius que 
afectin a tercers. Tanmateix, pel que fa a la regidora d’Hisenda, Maria Batet i Rovirosa, podrà 
també dictar actes administratius en aquesta matèria quan l’acord no correspongui a la Junta de 
Govern, especialment pel que fa a la gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres 
ingressos de dret públic, resolució de recursos administratius contra actes dictats en relació amb 
aquestes qüestions, aprovació de reconeixements de deute, factures, pagaments i documents en 
general relacionats amb la hisenda municipal. També el regidor Joan Pareta i Papiol podrà dictar 
actes administratius que afectin a tercers sobre les matèries de Governació (permisos d’activitats a 
la via pública, llicències de taxi i d’armes, activitats subjectes a llicència o permís ambiental o a 
comunicació prèvia, requeriments, suspensió d’activitats i sancions pel que fa als establiments i 
activitats, etc.) i Seguretat Ciutadana i Policia, amb inclusió de la potestat sancionadora en 
matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i en matèria governativa.  
 
 a) ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
- EDUCACIÓ: LOURDES SÁNCHEZ I LÓPEZ  
- ESPORTS: JOSEP COLOMÉ I FERRER 
- SERVEIS SOCIALS: TERESA TERRADES I PONS 
- CULTURA: CÉSAR MARTÍN I NÚÑEZ 
- CICLE FESTIU: TERESA TERRADES I PONS  
- SALUT I CONSUM: TERESA TERRADES I PONS  
- POLÍTICA LINGÜÍSTICA: TERESA TERRADES I PONS 
- SOCIETAT DEL CONEIXEMENT: LOURDES SÁNCHEZ I LÓPEZ 
 
 b) ÀREA DE SERVEIS CENTRALS  
- PLANIFICACIÓ, INFORMÀTICA I PLÀNOL DE LA CIUTAT: FRANCISCO ROMERO I 
GAMARRA 
- ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS: LOURDES SÁNCHEZ I LÓPEZ 
- HISENDA : MARIA BATET I ROVIROSA 
- COMPRES : LOURDES SÁNCHEZ I LÓPEZ 
- OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA: LOURDES SÁNCHEZ I LÓPEZ 
-  GOVERNACIÓ: JOAN PARETA I PAPIOL 
 
 c) ÀREA DE  PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ 
- PARTICIPACIÓ CIUTADANA: TERESA TERRADES I PONS 
- COMUNICACIÓ: MARIA BATET I ROVIROSA 
- RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ: LOURDES SÁNCHEZ I LÓPEZ 
- TURISME: JOAN PARETA I PAPIOL 
- TREBALL: CÉSAR MARTÍN I NÚÑEZ 
- MERCATS: JOAN PARETA I PAPIOL 
- PROMOCIÓ ECONÒMICA: MARIA BATET I ROVIROSA 
- COMERÇ I FIRES: JOAN PARETA I PAPIOL 
 
 d) ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA 
- URBANISME: FRANCISCO ROMERO I GAMARRA  
- HABITATGE: JOSEP COLOMÉ I FERRER 
- MEDI AMBIENT: MARIA BATET I ROVIROSA 
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- OBRES I PROJECTES: FRANCISCO ROMERO I GAMARRA 
- SERVEIS VIARIS: JOSEP COLOMÉ I FERRER 
- SEGURETAT CIUTADANA: JOAN PARETA I PAPIOL 
- PROTECCIÓ CIVIL: JOAN PARETA I PAPIOL 
- MOBILITAT I APARCAMENT: JOSEP COLOMÉ I FERRER 
- SERVEIS FUNERARIS: JOSEP COLOMÉ I FERRER 
 7. En relació amb els plans transversals que existeixen a l'Ajuntament de Vilafranca, els 
quals resten adscrits directament a l’alcaldia, es nomenen els següents regidors i regidores 
responsables dels diferents plans: 
- Pla d'Infància (inclou Casal d’Estiu): LOURDES SÁNCHEZ I LÓPEZ. 
- Pla per la Igualtat (inclou Casal de les Dones): LOURDES SÁNCHEZ I LÓPEZ 
- Pla Vila Jove: FRANCISCO ROMERO i GAMARRA 
- Pla per la Convivència: TERESA TERRADES I PONS 
- Pla per a la Gent Gran: MARIA BATET I ROVIROSA 
 8. Donar compte d'aquest decret al Ple municipal, notificar-lo a les persones interessades i 
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província”. 
 

B)    “Atès que l'article 54 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que 
la Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del 
nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte 
al ple, i que a la Junta de Govern li correspon l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves 
atribucions i les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan de govern li deleguin. 
 Atès que l'article 55 de la mateixa Llei disposa que l'alcalde designa i revoca lliurement 
els tinents d'alcalde entre els membres de la Junta de Govern, i que els tinents d'alcalde 
substitueixen l'alcalde, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia. 
 Atès que ja es va dictar el decret corresponent el dia 20 de juny de 2007. Tanmateix, 
s’estima adient dictar-lo de nou, preveient la incorporació a la Junta de Govern Local del regidor 
César Martín i Núñez. 
 
 Per tot això,  DISPOSO: 
 1. Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, presidida per 
aquesta alcaldia, estarà integrada pels set regidors i regidores següents: Francisco Romero i 
Gamarra, Teresa Terrades i Pons, César Martín i Núñez, Lourdes Sánchez i López, Joan Pareta i 
Papiol, Maria Batet i Rovirosa i Josep Colomé i Ferrer. 
 2. Amb caràcter general, la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària a la Casa de 
la Vila cada dilluns, o el dia hàbil immediat posterior, a les 13 hores.  
 3. Sens perjudici de la funció d'assistència a l'alcalde que correspon a la Junta de Govern 
Local, aquesta alcaldia li delega expressament l'exercici de les atribucions pròpies següents: 
 a) En matèria de contractació  
 - Contractació administrativa d’obres i instal·lacions, gestió de serveis, subministraments, 
consultoria i assistència , serveis i contractes administratius especials de quantia superior a 5.000 
euros, observant els procediments i les formes en cada cas aplicables d’acord amb la llei, sense 
que superin els límits de la competència que la llei atribueix a l’alcalde (10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, 6.000.000 d’ euros o quatre anys de durada del contracte). La 
competència delegada comporta l’atribució a la Junta de Govern Local de les facultats 
d’aprovació dels projectes, de l’expedient de contractació, dels plecs de condicions i de l’exercici 
de totes les facultats que la legislació atribueix a l’òrgan de contractació quant a la interpretació, 
inspecció, modificació i resolució del contracte; pel que fa a les certificacions periòdiques d’obres 
i serveis objecte de contractació, han de ser aprovades per la Junta si el seu import supera els 
8.000 euros.   
 - Contractació d’arrendaments i aprovació d’altres contractes de dret privat de quantia 
superior a 5.000 euros i inferior a 6.000.000 d’ euros. 
 b) En matèria de personal i funció pública 
 - Aprovació de l’oferta pública d’ocupació. 
 - Aprovació de les bases per a la selecció del personal funcionari i laboral i per a la 
provisió de llocs de treball, així com el nomenament del personal funcionari i laboral. 
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 - Aprovació de les convocatòries dels processos selectius per a la provisió de places i de 
llocs de treball. 
 - Aprovació dels components variables del salari del personal al servei de l’Ajuntament no 
establerts individualitzadament en el pressupost (gratificacions per serveis extraordinaris, hores 
extraordinàries, complements de productivitat, etc.).  
 c) En matèria d’hisenda i gestió tributària 
 - Declaració de fallits i incobrables dels tributs i altres ingressos de dret públic. 
 - Aprovació dels padrons fiscals dels tributs de venciment periòdic, i del calendari de 
recaptació. 
 - Concessió o denegació de bonificacions o exempcions tributàries a instàncies de les 
persones interessades. 
 - Resolució de recursos de reposició contra liquidacions tributàries, sempre que la quantia 
de la liquidació superi la quantitat de 5.000 euros, i sens perjudici de les delegacions vigents a 
favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació. 
 - Aprovació d’expedients d’aplicació de contribucions especials. 
 d) En matèria d’urbanisme, habitatge , medi ambient i governació 
 - Concessió i denegació de llicències municipals en general (excepte les corresponents a 
obres menors), i especialment les d'obres majors, parcel·lació, instal·lació o obertura d'activitats, 
llicència o permís ambiental, primera ocupació i ús d'edificis, ocupació o ús de béns de domini 
públic, aprovació de l’informe en els expedients d’autorització ambiental i dels informes sobre 
qualificació, compatibilitat o aprofitament urbanístic. 
 - Aprovació prèvia dels projectes per a realitzar actuacions en el sòl no urbanitzable. 
 - Imposició de noms a les vies i espais públics (nomenclàtor) i adopció de mesures de 
senyalització a les vies públiques i d'ordenació del trànsit que impliquin variacions transcendents 
en sectors o zones determinades. 
 - Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística, dels actes 
administratius inherents a la gestió urbanística i dels projectes d'urbanització , així com 
l'aprovació inicial dels 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 llicències sempre que es vinculin a la 
formulació o modificació del planejament urbanístic derivat. 
 - Aprovació de tots els actes administratius inherents a l’exercici de la potestat 
expropiatòria del municipi. 
 - Acceptació de la cessió dels vials i de totes les dotacions que es deriven de la gestió 
urbanística, i l’acord de recepció de les obres d’urbanització. 
 - Aprovació dels convenis urbanístics que tinguin per objecte la gestió urbanística. 
 - Resolució final i definitiva dels expedients sobre declaració de l’estat ruïnós 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 caràcter social, cessions temporals 
d’aquests habitatges afectats al servei i concessió de subvencions en matèria d’habitatges. Les 
actualitzacions econòmiques de les previsions dels convenis vigents no s’han de sotmetre a la Junta 
de Govern. 
 e) En matèria de patrimoni 
 - Adquisició de béns i drets, per qualsevol títol, de quantia superior als 5.000 euros i no 
superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 
 - Alienació del patrimoni municipal quan la seva quantia superi els 5.000 euros i no 
excedeixi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 
 - Declaració de béns no utilitzables. 
 f) En matèria de responsabilitat patrimonial 
 - Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament. 
 g) En matèria de cooperació interadministrativa 
 - Aprovació dels convenis i acords amb altres administracions o institucions públiques, 
sempre que no sigui competència del Ple municipal. 
 - Acceptació de les subvencions atorgades per altres administracions, quan no sigui 
competència del Ple municipal. 
 h) En matèria d’activitat de foment 
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 - Atorgament de subvencions de qualsevol mena de quantia superior a 2.000 euros. 
4. El règim de les atribucions delegades en la Junta de Govern Local serà el previst en 

la legislació administrativa general i en el Reglament orgànic municipal. Tanmateix, l’alcaldia 
assumirà directament l’exercici de les funcions delegades quan en supòsits d’urgència es 
consideri adient, i posteriorment en donarà compte a la Junta de Govern Local o bé se 
sotmetran a la seva ratificació els decrets que es dictin. 
 5. Es nomenen tinents d'alcalde primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè d'aquest 
Ajuntament els regidors i regidores Francisco Romero i Gamarra, Teresa Terrades i Pons, 
Lourdes Sánchez i López, Maria Batet i Rovirosa, Joan Pareta i Papiol, Josep Colomé i Ferrer i 
César Martín i Núñez respectivament. En els supòsits d’absència, de vacant o de malaltia de 
l’alcalde, s’ha d’establir per decret quin tinent d’alcalde el substitueix i, en el cas que no s’hagi 
dictat un decret exprés, la substitució es farà automàticament seguint l’ordre de nomenament 
entre els tinents d’alcalde presents. 
 6. Donar compte al Ple municipal d'aquest decret, notificar-lo a les persones designades i 
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província”. 
 
 C)  “Atès que d'acord amb la llei els tres clavaris dels fons municipals són l'alcalde, 
l'interventor general i el tresorer. 
 Atès que l'article 56 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que 
l'alcalde pot delegar, en determinades matèries, l'exercici de les seves atribucions, 
 DISPOSO: 
 1. Quant als xecs bancaris i els altres documents de disposició de fons municipals que han 
de signar l'alcalde, l'interventor general i la tresorera de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
es delega la signatura de l'alcalde en els regidors Maria Batet i Rovirosa i Francisco Romero i 
Gamarra. Tant l’alcalde (Marcel Esteve i Robert) com els esmentats regidors poden signar aquests 
documents indistintament. 
 2. Resta revocada la delegació de signatura en favor dels regidor Joan Pareta i Papiol. 
  3. En conseqüència, la signatura correspon (1) a l’alcalde o regidors delegats (Marcel 
Esteve i Robert, Maria Batet i Rovirosa i Francisco Romero i Gamarra, indistintament), (2) a 
l’interventor general (Antoni Peiret de Antonio) i (3) a la tresorera (Rosa Aloy i Florido). La 
tresorera tindrà plenes potestats per ordenar operacions mitjançant el sistema de banca 
electrònica”. 
     
 D) “Atès que l'article 56 de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, i el 
Reglament orgànic municipal (ROM), preveuen la potestat de delegació d'atribucions de l'alcaldia 
en favor de regidors i regidores. 
  
 Atès que es considera convenient delegar la facultat d’autoritzar matrimonis civils, 
 DISPOSO: 
 1. Pel que fa a la facultat d’autoritzar matrimonis civils prevista a l’article 51.1 del Codi 
Civil, a més a més de l’alcalde, podran exercitar-la a la Casa de la Vila tots els regidors i 
regidores del consistori de forma indistinta, sempre que ho acceptin i que es faci una petició 
expressa de les persones que volen contreure matrimoni sobre el desig que autoritzi aquest 
matrimoni un regidor/a determinat/da. En el supòsit de manca de petició expressa, les 
designacions per a l’autorització de matrimonis les farà l’alcaldia, la qual en tot cas portarà a 
terme les tasques indispensables de coordinació en aquesta matèria. 
 2. Donar compte d'aquest decret al Ple municipal, notificar-lo a les persones interessades i 
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província”. 
 
El regidor Otger Amatller (CUP) afirma que els decrets reflecteixen una decisió de l’alcalde, i 
que s’han produït canvis derivats en gran part del menor nombre de persones que configuren 
l’equip de govern en minoria, la qual cosa obligarà a un notable esforç de les persones 
nomenades.  
 
Amatller anima els regidors i regidores a fer bé la seva feina, i fa referència a alguns dels reptes 
pendents: treballar encara més per l’educació (Lourdes Sánchez), cercant la cohesió en la 
matèria; superar les mancances que encara hi ha en serveis socials (Teresa Terrades); treballar 
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molt més (fins ara s’ha fet poc) en salut i consum, vetllant entre altres assumptes perquè 
l’Agència de Salut Pública Catalana pugui tenir seu a Vilafranca (Teresa Terrades); avançar de 
forma rellevant en els afers de participació ciutadana –Teresa Terrades- (pressupostos 
participatius i molts altres instruments); treballar més i millor en urbanisme, política d’habitatge 
i medi ambient (reciclatge de residus, millora de les rieres, etc.). Quant a la cultura, afirma que 
en els darrers vuit anys no ha anat prou bé, i que cal definir correctament les polítiques culturals, 
fomentar la participació en la matèria i crear ja un Patronat de Cultura, encara que a la CUP li 
preocupa que la delegació estigui en mans d’una persona del tarannà de César Martín. 
Finalment, Otger Amatller anima a tots els regidors i regidores  a treballar amb ganes i rigor. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que el nou mandat, com no pot ser d’una altra manera, es 
caracteritzarà per la voluntat de diàleg. Es cercaran els acords en tot allò que sigui possible, 
tothom ha de ser responsable i sobretot caldrà executar el que s’acordi. Esteve es mostra segur 
del fet que hi haurà transparència i que tothom apostarà pel diàleg, i defensa la vàlua i la 
capacitat dels vuit membres de l’equip de govern. L’alcalde fa referència a les quatre Àrees 
creades, a les persones que les coordinen i als regidors amb Delegacions, i destaca la 
importància política de la nova Comissió Informativa de seguiment de la gestió del govern, 
creada per tal de facilitar el diàleg i l’entesa entre els diferents grups polítics. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que la divisió en Àrees és una atribució de l’alcalde que el ple no 
pot revisar. CiU ho hagués fet diferent, amb menys Àrees i amb menys dedicacions exclusives i 
remunerades.  El diàleg hi ha de ser i CiU aposta perquè n’hi hagi, al marge de que el govern 
estigui en majoria o en minoria, i recorda que en l’anterior mandat en què el govern tenia 
majoria el diàleg va ser gairebé inexistent. 
 
Regull pensa que el diàleg és positiu, però les eleccions també han expressat que hi ha diferents 
maneres de veure les coses (Vilafranca i el Penedès). L’entesa és positiva, però sovint hi haurà 
discrepàncies, i quan CiU ho adverteixi ho dirà clarament, i denunciarà allò que calgui. És 
necessari que el govern governi i que no s’aixoplugui mai en la discrepància per a no fer-ho. 
 
L’alcalde Marcel Esteve contesta que el govern governarà, i recorda que en democràcia s’ha de 
parlar i dialogar, mirant d’arribar a acords i tenint capacitat per a tirar-los endavant. 
 
 
II. PERIODICITAT I DATES DE LES SESSIONS PLENÀRIES 
 
L’alcaldia formula la següent proposta d’acord: 

 
Atès que l’article 13 del Reglament orgànic municipal estableix que les sessions ordinàries 

del Ple es convoquen amb una periodicitat mensual, i es duen a terme en la data que acordi amb 
caràcter general el mateix ple. 

Atès que el mateix precepte del ROM preveu que no se celebrin amb caràcter general 
sessions ordinàries en el mes d’agost, i tampoc quan no hi hagi assumptes d’entitat susceptibles de 
ser inclosos en l’ordre del dia, sempre que aquesta circumstància i la innecessarietat de la sessió 
es constatin per portaveus de més d’un grup municipal que representin la majoria absoluta legal 
dels membres de la corporació. 
 

Per això, s’ACORDA: 
El ple municipal celebrarà sessió ordinària una vegada cada mes. La data de la sessió 

serà habitualment el tercer dimarts de cada mes, traslladant-se en cas de ser festiu al dia hàbil 
immediat posterior o bé al dimarts de la setmana següent, i les sessions s'iniciaran a les 20 hores. 
Tanmateix, amb caràcter general no se celebrarà sessió ordinària el mes d'agost. 
 
L'alcalde, prèvia consulta als portaveus dels grups municipals, pot en mesos concrets modificar la 
data preestablerta, quan ho aconsellin raons objectives, com per exemple les necessitats de 
tramitació dels expedients que s'hagin de sotmetre al ple. 
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També pot l’alcalde, sempre que compti amb la conformitat d’almenys dos grups municipals que 
en conjunt representin la majoria absoluta dels regidors i regidores, deixar de convocar la sessió 
del ple quan no hi hagi assumptes susceptibles de ser inclosos en l’ordre del dia, o quan aquests 
assumptes siguin d’escassa entitat.  
 
L’anterior acord s’ha adoptat per unanimitat. 
 
L’alcalde Marcel Esteve comenta que aquest assumpte ja ha estat debatut i acordat prèviament 
per tots els grups municipals. 
 
 
III. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
La proposta d’acord és la següent: 
 

Atès que l’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i els articles 
53 i següents del Reglament orgànic municipal, preveuen que, a efectes de la seva actuació 
corporativa, els membres de les corporacions locals es constitueixen en grups polítics. 

Atès que els diferents regidors i regidores electes que van prendre possessió del seu 
càrrec en la sessió plenària celebrada el dia 16 de juny de 2007, han comunicat la seva 
adscripció als diferents grups, els quals es corresponen amb les diferents candidatures que van 
obtenir representació arran de les eleccions locals del dia 27 de maig de 2007. 
 

Per tot això, s’ ACORDA: 
Tenir per constituïts els següents grups polítics municipals: 
1) Grup municipal Socialista. Resta format pels regidors i regidores següents: Marcel 

Esteve i Robert, Francisco Romero i Gamarra, Teresa Terrades i Pons, César Martín i Núñez, 
Lourdes Sánchez i López, Joan Pareta i Papiol, Maria Batet i Rovirosa i Josep Colomé i 
Ferrer. 

Serà portaveu d’aquest grup municipal el Sr. Josep Colomé i Ferrer. 
2) Grup municipal de Convergència i Unió. Resta format pels regidors i regidores 

següents: Pere Regull i Riba, Aureli Ruiz i Milà, Ramona Suriol i Saumell, M. Josep Tuyà i 
Manzanera, Fernando García i González, Maria Dolors Rius i Marrugat, Josep M. Figueras i 
Pagès i Emília Torres i Miralles.  

Serà portaveu titular del grup de CiU el Sr. Pere Regull i Riba, i portaveus suplents 
primer, segon i tercer els Sr. Aureli Ruiz i Milà, Josep M. Figueras i Pagès i Ramona  Suriol i 
Saumell respectivament. 

3) Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). El formen els regidors 
Xavier Navarro i Domènech i Otger Amatller i Gutiérrez. El Sr. Xavier Navarro en serà el 
portaveu, i Otger Amatller el portaveu suplent. 

4) Grup municipal del Partit Popular. Serà membre del grup del PP, i portaveu, el Sr. 
Josep Ramon i Sogas. 

5) Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Serà membre del 
grup, i portaveu, el Sr. Josep Quelart i Bou. 

6) Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
(ICV-EuiA). Serà membre del grup, i portaveu, el Sr. Bernat Villarroya i García. 
 
Aquest acord s’ha pres per unanimitat. 
 
 
IV. CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
 
Se sotmet al ple la següent proposta d’acord de l’alcaldia: 
 

Atès que tant l'article 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya com l’article 
45 i següents del Reglament orgànic municipal preveuen la constitució de Comissions Informatives 
de caràcter permanent com a òrgans d'estudi i informe dels assumptes que s'hagin de sotmetre a la 
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consideració del ple municipal. L’article 46 del Reglament orgànic 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 àrees en què s’estructuren els serveis de l’Ajuntament. 

Atès que a aquesta tasca d'estudi, consulta i informe dels assumptes que s'han de sotmetre 
al ple, atribuïda a les Comissions Informatives, s'hi ha d'afegir la de seguiment de la gestió de 
l'alcalde, la junta de govern local i els regidors delegats, i també la d’oferir informació sectorial 
als grups municipals sobre els afers més importants de la gestió municipal. 

Atès que les Comissions Informatives han d’estar formades, d’acord amb el Reglament 
orgànic municipal, per representants de tots els grups municipals i que, malgrat que no adopten 
acords executius, s’hi aplica el sistema de vot ponderat. La presidència correspon a l’alcalde, el 
qual pot delegar-la, i es considera adient que l’exerceixi el/la regidor/a Coordinador/a de l’Àrea 
municipal amb activitats i serveis anàlegs. 

Atès que es creu convenient també constituir una Comissió Informativa permanent de 
seguiment de la gestió del Govern municipal, amb la finalitat de permetre assolir alts graus de 
consens en els assumptes més transcendents del municipi. 
 

Per això, s' ACORDA: 
1. L’Ajuntament de Vilafranca tindrà cinc Comissions Informatives de caràcter permanent 

amb les denominacions següents: 
a) Comissió Informativa de Serveis Personals, la qual comprèn indicativament els serveis i 

activitats d'educació, cultura, política lingüística, esports, serveis socials, cicle festiu, societat del 
coneixement, salut i consum . 

b) Comissió Informativa de Serveis Centrals, la qual comprèn indicativament serveis i 
activitats com organització i règim intern, planificació, hisenda, tributs i altres ingressos de dret 
públic, pressupostos municipals, comptes d’organismes i empreses municipals, patrimoni, compres 
i contractació administrativa, atenció ciutadana, informàtica, plànol de la ciutat, governació i 
recursos humans de l’Ajuntament. Aquesta Comissió es constituirà també, quan procedeixi i 
d’acord amb el Reglament orgànic municipal, en la Comissió Especial de Comptes prevista per la 
llei. 

c) Comissió Informativa de Promoció i Participació, la qual comprèn indicativament els 
serveis i activitats de comunicació i mitjans de comunicació, participació ciutadana, relacions 
europees, cooperació i solidaritat, turisme, comerç i fires, mercats, treball i promoció econòmica. 

d) Comissió Informativa d’Acció Territorial i Via Pública, la qual comprèn indicativament 
els serveis i activitats de projectes i obres, infraestructures, urbanisme, habitatge, medi ambient, 
aigües i clavegueram, vies públiques i les activitats que s’hi porten a terme, enllumenat públic, 
parcs i jardins, serveis funeraris i cementiri, edificis municipals, policia local i seguretat 
ciutadana, protecció civil, transports, circulació, mobilitat i aparcaments. 

e) Comissió Informativa de Seguiment de la Gestió del Govern Municipal. Aquesta 
Comissió farà el seguiment de la gestió general de l’equip de govern municipal, sens perjudici de 
les atribucions del ple i de les de la resta de Comissions Informatives. S’hi debatran qüestions 
generals de gestió de l’acció de govern i els assumptes principals que afecten al municipi, mirant 
de fixar les bases per al consens més ampli possible, i es portarà a terme el seguiment del Pla 
d’Actuació Municipal. En aquesta Comissió Informativa no es produiran votacions. 

Les anteriors comissions han de debatre i informar sobre les matèries atribuïdes a les 
Àrees de gestió de la mateixa denominació que s'hagin de sotmetre al ple, sens perjudici de la 
possibilitat de ser informades i discutir altres assumptes que se sotmetin a la seva consideració. 
També assumiran tasques de seguiment de la gestió de l'alcalde, de la junta de govern i dels 
regidors delegats en les matèries corresponents. 

2. Les Comissions Informatives creades estaran formades per representants de tots els 
grups municipals. A proposta dels grups municipals, formen part de cada Comissió: 

 
- Comissió de Serveis Personals: Teresa Terrades, César Martín, Lourdes Sánchez i Josep 

Colomé (grup Socialista); Pere Regull, Ramona Suriol, Fernando García, Josep M. Figueras i 
Emília Torres (grup de CiU); Xavier Navarro i Otger Amatller (grup de la CUP); Josep Ramon 
(grup del PP); Josep Quelart (grup d’ERC) i Bernat Villarroya (grup d’ICV-EUiA). 
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- Comissió de Serveis Centrals:  Lourdes Sánchez, Maria Batet, Joan Pareta i Francisco 
Romero (grup Socialista); Pere Regull, Aureli Ruiz, M. Josep Tuyà i M. Dolors Rius (grup de 
CiU); Xavier Navarro i Otger Amatller (grup de la CUP); Josep Ramon (grup del PP); Josep 
Quelart (grup d’ERC) i Bernat Villarroya (grup d’ICV-EUiA). 

 
- Comissió de Promoció i Participació: Maria Batet, Lourdes Sánchez, César Martín, 

Teresa Terrades i Joan Pareta (grup Socialista); Pere Regull, Aureli Ruiz, M. Josep Tuyà i M. 
Dolors Rius (grup de CiU). Xavier Navarro i Otger Amatller (grup de la CUP); Josep Ramon 
(grup del PP); Josep Quelart (grup d’ERC) i Bernat Villarroya (grup d’ICV-EUiA). 

 
- Comissió d’Acció Territorial i Via Pública: Francisco Romero, Josep Colomé, Maria 

Batet, i Joan Pareta (grup Socialista); Pere Regull, Aureli Ruiz, Ramona Suriol, M. Josep Tuyà, 
Fernando García, M. Dolors Rius, Josep M. Figueras i Emília Torres (grup de CiU); Xavier 
Navarro i Otger Amatller (grup de la CUP); Josep Ramon (grup del PP); Josep Quelart (grup 
d’ERC) i Bernat Villarroya (grup d’ICV-EUiA). 

Pel que fa a la Comissió Informativa de Seguiment de la Gestió del Govern Municipal, la 
presidirà l’alcalde, i en formaran part el regidor Portaveu del Govern i els portaveus dels sis grups 
municipals. Aquesta Comissió es reunirà el primer dimarts de cada mes. 

3. Per tal de donar compliment al mandat legal que totes les comissions siguin 
representatives del nombre de regidors que cada grup municipal té en el si de la corporació, serà 
d'aplicació en les sessions de les Comissions Informatives el sistema de vot ponderat. En cada 
comissió els diferents grups municipals tindran tants vots com membres tingui el grup. Per tant, els 
grups Socialista i de CiU gaudiran cadascun de vuit vots; el grup de la CUP de dos vots, i els 
grups del PP, d’ERC i d’ICV-EuiA d’un vot cadascun. El dret de vot en el si de les comissions serà 
exercit per cada grup municipal per mitjà d'un portaveu que designaran. 

4. Les Comissions Informatives es reuniran com a mínim un cop al mes abans de la 
convocatòria de les sessions plenàries, però podran ser convocades més vegades quan sigui adient 
a efectes informatius, de fiscalització i de cerca d’acords. 

5. D’acord amb el Reglament orgànic, l’alcalde designa per decret un o més 
vicepresidents de cada Comissió Informativa, i podrà delegar-ne en algun d’ells la presidència. Es 
fa constar que actualment, i per decret de 29 de juny de 2007, la presidència efectiva de les 
Comissions Informatives de (1) Serveis Personals, (2) Serveis Centrals, (3) Promoció i 
Participació i  (4) Acció Territorial i Via Pública  correspon als regidors i regidores Teresa 
Terrades i Pons, Lourdes Sánchez i López, Maria Batet i Rovirosa i Francisco Romero Gamarra 
respectivament. 
 
L’anterior acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) valora molt positivament la nova Comissió de seguiment de la 
gestió del govern municipal, que va en la línia d’allò parlat amb Marcel Esteve abans de la seva 
elecció com alcalde. Pot ser un bon instrument de participació de tots els grups i de cerca del 
consens, si tothom hi acudeix amb bona voluntat. Cal però que el govern afronti la creació 
d’aquesta eina seriosament, i no com una simple operació de cosmètica. Fa una crida al govern i 
als grups municipals a fer-ne un bon ús. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma sobre la nova Comissió de seguiment de la gestió del govern que 
caldrà valorar-ne la utilitat d’aquí a un temps, perquè allò important són els fets i no les 
paraules. Quelart expressa un dubte derivat del fet que participin en la Comissió, al marge de 
l’alcalde, els portaveus dels sis grups municipals i, a més, el portaveu del govern. Es produeix 
un fenomen de certa dislèxia, perquè el grup del PSC tindrà un portaveu, i a la vegada el govern 
(format només pel PSC) tindrà un altre portaveu. 
 
Josep Ramon (PP) considera positiva la Comissió de seguiment. Cal cercar consensos, sobretot 
tenint en compte que els programes dels diferents partits coincideixen en molts punts. Ramon 
també es mostra satisfet per la creació de la Comissió de Promoció i Participació, ja que abans 
no hi havia una comissió de debat dels assumptes propis de la Comissió proposada, la qual cosa 
va obligar en l’anterior mandat a crear una comissió interna especial, a instàncies del PP. 
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Otger Amatller (CUP) recorda que en el passat hi van haver reunions, arribant-se a acords que 
després el govern no va complir, per la qual cosa no sap si la nova Comissió de seguiment serà o 
no positiva. A parer seu, el debat també s’ha de fer i d’una forma oberta i transparent en el ple, 
de manera que la ciutadania sàpiga de què es parla i què defensa cadascú.  Es pot tirar endavant 
la Comissió per tenir un diàleg més pausat, però això no ha de comportar que es resti 
importància al ple municipal, ni defugir dels processos de participació ciutadana. També es 
podria celebrar anualment en el ple un debat sobre l’estat de la ciutat. 
 
Pere Regull (CiU) s’adhereix al parer d’Otger Ametller. La Comissió de seguiment és positiva, 
però no s’ha d’ofegar el debat públic en el ple. També seria inacceptable ofegar l’oposició, fent-
li assumir decisions que corresponen al govern. A parer seu, no seria raonable ni positiu que tots 
els assumptes arribessin al ple ja tancats i consensuats, sense un debat clar i públic. Recorda que 
durant el mandat anterior també van existir comissions i promeses, però després es van amagar 
informacions a l’oposició, com en el cas del projecte de la base de muntatge, l’existència del 
qual va ser negada pel govern i va ser trobat pocs dies després per CiU. CiU votarà a favor, però 
afirma que manté una postura de cert i fonamentat escepticisme. 
 
Francisco Romero(grup Socialista) manifesta que la nova Comissió pot ser molt positiva per a 
debatre els grans temes de la ciutat i compartir informació. Posteriorment al debat, aquests 
temes generaran tot un seguit de dictàmens que es tractaran en el si de les altres comissions i en 
el ple. Sobre la composició de la nova Comissió, no és important el nombre de membres 
(presència del portaveu del govern i del portaveu del grup Socialista), perquè no s’hi ha de 
votar. D’altra banda, hi ha assumptes de govern que van més enllà de les funcions del portaveu 
del grup municipal. 
 
L’alcalde Marcel Esteve manifesta que la nova Comissió de seguiment és un espai polític 
important de diàleg, i que caldrà crear-ne d’altres i fer ús dels ja existents (comissions, 
patronats, consells d’administració, etc.). Cal tenir present que la nova Comissió no tractarà 
només d’assumptes propis del ple, perquè hi ha molts afers de govern i de ciutat que no es 
tracten necessàriament en el si del ple, i fins i tot assumptes que no són de competència del 
municipi però en els quals s’hi ha d’intervenir, com per exemple reclamar a altres 
administracions determinades infraestructures o equipaments. Naturalment, diu l’alcalde, no es 
tracta de treure competències o protagonisme al ple municipal. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que és bo disposar d’espais per parlar, i que en aquest sentit seria 
bo per exemple tornar a convocar aviat la comissió paritària sobre la Vegueria Penedès, tal com 
es va acordar en un ple. 
 
Josep Ramon (PP) opina que la Comissió no ofega la discrepància. També s’ha de recordar que 
es poden presentar mocions al ple, o fins i tot recuperar si cal el debat anual sobre l’estat de la 
vila. 
 
 
V. RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES DELS CÀRRECS ELECTES I SUBVENCIONS 
ALS GRUPS MUNICIPALS 
 
L’alcalde planteja la següent proposta d’acord: 
 

Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 75 de la Llei reguladora de les bases 
del règim local, correspon a l’alcalde determinar els membres de la corporació municipal que 
exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, sempre de conformitat 
amb les determinacions generals aprovades pel ple municipal. 

Atès que a l’inici del mandat municipal el ple ha d’aprovar els criteris aplicables sobre 
les retribucions, assistències i indemnitzacions aplicables als càrrecs electes de la corporació 
durant aquest mandat municipal, i també el règim de subvencions a favor dels diferents grups 
municipals del consistori. 
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Per això, s’ACORDA: 
A) S’aplicaran les retribucions i les assistències següents: 
- Retribució mensual de l’alcalde, que té reconegut el règim de dedicació exclusiva (14 

pagues cada any): 4.410 €. 
  - Retribució mensual dels/les regidors/res Coordinadors/res d’Àrea (fins a un màxim de 
quatre) en règim de dedicació exclusiva segons resolució de l’alcaldia (14 pagues cada any): 
3.020 €. 

- Retribució mensual dels/les regidors/res en règim de dedicació parcial de mitja 
jornada (d’acord amb l’horari vigent per al personal al servei de l’Ajuntament), i fins a un 
màxim d’un, segons resolució de l’alcaldia (14 pagues cada any): 1.520 €. Si el règim de 
dedicació fos superior o inferior (sense ser la jornada completa ni inferior a 9,5 hores 
setmanals), s’aplicarà la retribució que proporcionalment correspongui. 

- Assistències per concurrència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats de la 
corporació (aplicables únicament als/les regidors/res sense dedicació exclusiva o parcial, ja 
que els càrrecs amb dedicació reconeguda no tindran dret a assistències):  

S’apliquen les quantitats següents per cada sessió del ple o d’una comissió informativa 
a la qual s’hagi assistit, en funció de si es tracta d’un regidor/a (sense retribució) amb 
delegacions específiques de l’alcaldia sobre serveis municipals, d’un/a portaveu de grup 
municipal (un/a per cada grup), d’un regidor/a (sense retribució) amb delegacions específiques 
que endemés sigui portaveu d’un grup municipal o d’un regidor/a que no reuneixi cap 
d’aquestes condicions. 
      C. Informativa  Ple   
Regidor/a Delegat/da .....................          415 €                     700 €       
Regidor/a portaveu grup ................                 415 €                     700 € 
Regidor/a Delegat/da (sense 
retribució per dedicació) que sigui 
a més portaveu de grup..................                     725 €                  1.400 €                  
Resta de regidors/res .....................      210 €                     350 €                     

Les quantitats esmentades en concepte d’assistència es percebran només per la 
concurrència efectiva a les sessions del ple o de les comissions informatives, si bé no es 
percebran més de deu assistències per any al ple ni més de deu assistències a l’any per comissió 
informativa, encara que el nombre de sessions a les quals s’hagués assistit fos superior.  

B) Les quantitats establertes en la lletra A anterior s’entenen íntegres o brutes i 
referides a l’any 2007,  estan subjectes a la retenció adient corresponent a l’IRPF, es meriten a 
partir de la data de la constitució de l’Ajuntament sempre que en cada cas s’hagi exercit de 
forma efectiva el càrrec, 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 Penedès (la primera actualització tindrà lloc en el mes de gener 
de 2008). Quan es percebin retribucions, es produirà l’alta de les persones interessades en el 
règim general de la Seguretat Social. D’altra banda, els càrrecs electes no poden percebre de 
l’Ajuntament cap altra quantitat diferent de la prevista en aquest acord, sens perjudici de les 
indemnitzacions procedents per despeses efectives inherents al càrrec (desplaçaments, 
allotjament i manutenció en cas de desplaçament, etc.). S’estableix però que l’alcalde no pot 
percebre indemnitzacions per despeses de desplaçament (incloses les d’alimentació) en un radi 
no superior a 60 km. de Vilafranca. 

C) S’atorga la següent subvenció mensual en favor dels Grups Municipals: 1.555 € per 
grup, més una quantitat addicional de 7,60 € per cada membre del grup, quantitats que 
s’actualitzaran cada any d’acord amb les previsions pressupostàries que s’aprovin. La 
subvenció no es pot destinar a pagar remuneracions del personal de la corporació ni a 
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixs de caràcter patrimonial, i aquestes 
subvencions han de ser objecte d’una comptabilitat específica que s’ha de posar a disposició 
del Ple si així es requereix. 

3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. 
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Aquest dictamen ha estat aprovat. En una primera votació, ha obtingut 10 vots a favor (grups 
Socialista, del PP i d’ICV-EUiA), 10 en contra (grups de CiU i de la CUP) i 1 abstenció (grup 
d’ERC). S’ha repetit la votació amb el mateix resultat, i finalment ha restat aprovat en haver 
exercit l’alcalde el seu vot de qualitat en un sentit favorable a la proposta. 
 
L’alcalde Marcel Esteve destaca que aquesta proposta és important per al desenvolupament de 
les funcions de l’equip de govern i també de la resta de regidors i de grups municipals. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable al dictamen. S’ha fet un esforç per tal de 
reduir el nombre d’Àrees, la qual cosa és positiva, i la qüestió de les dedicacions té coherència 
amb el nou organigrama. 
 
Josep Quelart (ERC) manifesta que la proposta en general obeeix a uns models estandaritzats. 
Tanmateix, ERC discrepa en un punt; en l’apartat d’assistències a comissions informatives i al 
ple hi ha una categoria de difícil comprensió i justificació. Efectivament, la proposta preveu que 
per cada assistència guanyin més que els regidors Delegats sense dedicació i que els  portaveus 
de grups aquelles persones que, sense tenir reconeguda una dedicació que generi un sou, siguin 
a la vegada regidors Delegats i portaveus de grups municipals. Aquesta previsió no respecta els 
mínims criteris de generalitat, i es tracta de crear una norma expressa amb uns requisits que 
només pot complir una sola persona. Les previsions han de ser generals, i no crear una categoria 
atípica per a una persona en exclusiva. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra a favor de la proposta, i recorda que les dedicacions s’han reduït de 
8,5 a 5,5 persones. Que l’alcalde i els regidors Coordinadors d’Acció Territorial i Via Pública i 
de Serveis Personals tinguin dedicació exclusiva està del tot justificat tenint en comptes les 
seves àmplies responsabilitats. També ho està que Joan Pareta tingui dedicació a mitja jornada, 
tenint en compte que ha assumit també la Delegació de Seguretat. El cas de les altres regidores 
Coordinadores d’Àrea pot ser més dubtós, però cal tenir present que les persones que les ocupen 
també es fan càrrec de diverses Delegacions específiques. No s’han de posar pals a les rodes, i 
cal fer confiança a la proposta amb la voluntat de que els grans projectes puguin tirar endavant. 
Sempre es pot revisar l’acord en el futur si s’estima adient. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que seria bo sortir dels despatxos i observar al carrer si les 
retribucions proposades tenen relació amb la realitat social de Vilafranca. El govern municipal 
ha fet arribar estadístiques segons les quals els sous proposats estarien per sota dels vigents en 
altres municipis similars, però el cert és que el salari mitjà d’un treballador català és d’uns 1.428 
euros mensuals. A parer de la CUP, totes les quantitats previstes en la proposta s’haurien de 
reduir un 20%. La CUP votarà contra el dictamen, pel fet de considerar que els sous són 
excessius. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que en l’anterior mandat, i com CiU va denunciar, les dedicacions 
exclusives eren excessives; ara el govern diu que les quantitats totals es rebaixen en un 40%, la 
qual cosa indica que les crítiques de CiU eren encertades. 
 
CiU està en contra de la proposta, i és partidària de que cadascú cobri el que es mereix. Els sous 
previstos no són excessius si la feina es fa ben feta,  tenint en compte el volum de recursos que 
l’Ajuntament gestiona i fent la comparació amb els sous dels dirigents d’organitzacions 
comparables. 
 
Regull afirma però que el cost total de l’equip de govern és excessiu, i que es podria fer el 
mateix amb menys despesa. Serien suficients tres dedicacions exclusives (amb inclusió de 
l’alcalde) si el govern s’estructurés en tres Àrees com seria perfectament viable, i si l’alcalde no 
fos només representatiu sinó que assumís també la coordinació executiva d’una de les Àrees. 
Llegint els decrets fa la impressió que els regidors assumeixen moltes responsabilitats, però el 
cert és que algunes d’aquestes responsabilitats (plans transversals, per exemple) comporten 
només assistir a alguna reunió de tant en tant. CiU no es pot oposar a l’esquema d’Àrees decidit 
per l’alcalde, però sí que pot dir que si governés ho faria amb tres grans Àrees i només amb tres 
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dedicacions exclusives amb inclusió de l’alcalde. També considera Regull que no es pot entrar 
en comparacions amb altres ajuntaments, ja que s’observen tota mena de situacions. 
 
Francisco Romero (grup Socialista), quant a la intervenció de Josep Quelart, afirma que la 
proposta d’assistències per als regidors Delegats que són portaveus és la mateixa que regia fins 
ara, i que és lògic que si un regidor Delegat sense dedicació és a més portaveu d’un grup tingui 
una prima, ja que assumeix més feina i responsabilitats. Demana a Josep Quelart que reconsideri 
la seva postura. 
 
Josep Quelart (ERC) manifesta que ja en un altre punt de l’ordre del dia ha fet referència a 
l’anomalia o peculiaritat que representa l’existència d’un portaveu del grup Socialista i d’un 
altre portaveu del govern municipal, quan els membres del govern coincideixen amb els del 
grup Socialista. Ell exigia una explicació tècnica de la distinció retributiva que no s’ha produït. 
De tota manera, ERC no votarà contra el dictamen, sinó que s’abstindrà. Pensa que s’ha de 
facilitar la gestió del govern, i no fer cap valoració crítica de les persones nomenades ni de les 
Àrees creades. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que la despesa, amb l’actualització de l’IPC, 
equival a l’existent a l’any 2003 quan va començar el mandat municipal anterior. Els polítics 
que s’han de dedicar en exclusiva al càrrec han de tenir una retribució coherent i digna, i la 
realitat és que si fem una comparació amb ajuntaments semblants estem a la banda baixa tant 
pel que fa al nombre de càrrecs com a la quantitat de sous. Es tracta de preveure la dedicació 
exclusiva dels coordinadors d’Àrea, i una mitja jornada per a un regidor que assumeix diverses i 
importants Delegacions. 
 
Otger Amatller (CUP) defensa que els sous són excessius. Els dirigents d’empreses, si no les 
han rebut en herència, s’han hagut de formar molt, i a més assumeixen uns riscos molt 
importants. CiU defensa que cobri poca gent i que cobri molt, mentre que la CUP pensa que 
s’ha de dedicar al govern municipal tota la gent que faci falta, però cobrant menys. Les 
eleccions indiquen taxes de participació política baixa, i això en part es deu a què la gent veu els 
polítics allunyats i amb alts sous. Cal ser més auster. No pot ser, per exemple, que el portaveu 
d’un grup que a més és regidor Delegat sense dedicació cobri 2.150 euros, essent això 
compatible amb l’altra feina remunerada de què disposi. 
 
L’alcalde Marcel Esteve destaca que s’ha plantejat una proposta per a tirar endavant el govern. 
L’import i l’estructura és la mateixa que a l’any 2003, i recorda que llavors (a diferència de la 
CUP que manté la seva tesi) CiU hi va donar suport. Els càrrecs del govern estan a dedicació 
completa, treballant moltes hores tots els dies, i no és cert que les responsabilitats es compleixin 
assistint només a algunes reunions. 
 
Ramona Suriol (CiU) comenta que les dones que són mestresses de casa també tenen una 
dedicació durant les 24 hores, i durant pràcticament tota la vida. L’alcalde contesta que molts 
pares com ell també miren de fer-ho i d’estar sovint amb la família i dedicar-s’hi. 
 
 
VI. PERSONAL EVENTUAL O DE CONFIANÇA 
 
Es proposa al ple l’acord següent: 
 
 Atès que l'article 304 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que el 
nombre, les característiques i la retribució del personal eventual són determinats pel ple de cada 
corporació , en començar el seu mandat. D'altra banda, una vegada pres l'acord plenari esmentat, 
correspon a l'alcalde lliurement el nomenament i la separació d'aquests funcionaris eventuals, els 
quals cessen en qualsevol cas automàticament en cessar el mandat de l’autoritat que els hagi 
nomenat. 
 
 Per tot això, s'  ACORDA: 
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 a) Procedir a la creació d’una plaça reservada a funcionaris eventuals o de confiança, 
d'acord amb el detall següent: 
  Secretari/secretària de l’alcalde. Assumirà les funcions de secretaria de l’alcalde, 
realitzant les tasques que aquest li encomani (agenda, concertació d’entrevistes, confecció i 
custòdia de documents, gestions, etc.). La seva dedicació serà a jornada completa i la retribució 
anual íntegra o bruta serà de 33.000 euros (2.357,14 euros mensuals per catorze pagues). 
 Les retribucions esmentades en l’apartat anterior s’entenen referides a l’any 2007, i cada 
exercici pressupostari anual s’actualitzaran d’acord amb les previsions pressupostàries que 
s’acordin. 
 b) Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb 18 vots a favor (grups Socialista, de CiU, del PP i 
d’ICV-EUiA), 1 en contra (ERC) i 2 abstencions (CUP). 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que es tracta de preveure la plaça eventual de secretari o 
secretària de l’alcalde, com sempre ha existit. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que votarà a favor, però afirma que la proposta inicial 
preveia una segona plaça de Cap de Gabinet d’Alcaldia, i pregunta les raons de la seva retirada. 
Li contesta Marcel Esteve que hi ha hagut converses amb els diferents grups municipals, i que 
ara no era el moment de sotmetre al ple la creació d’aquesta segona plaça, sens perjudici que 
se’n pugui parlar més endavant. Cal però que l’alcaldia disposi d’una persona que s’ocupi de la 
secretaria. 
 
Josep Quelart (ERC) posa en qüestió que el lloc de treball s’hagi de cobrir mitjançant la figura 
d’un càrrec de confiança. És cert que  en determinades organitzacions els càrrecs de confiança 
són necessaris, però a Vilafranca des de 1979 governa, amb certs matisos derivats d’alguns 
pactes, el PSC, i per això possiblement no calgui que hi hagi aquest càrrec de confiança. Alguns 
ajuntaments tenen aquesta figura i altres no, però ell pensa que a l’Ajuntament hi ha personal 
qualificat (i no de confiança) que podria exercir correctament el càrrec, i amb una despesa 
menor. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que potser era discutible el càrrec de Cap de Gabinet (s’ha retirat), 
però ell pensa que el fet que l’alcalde tingui una secretària com a càrrec de confiança és normal i 
correcte. 
 
Xavier Navarro (CUP) posa en relleu que finalment els càrrecs de confiança han baixat de dos a 
un, i que no s’entenien les funcions d’un Cap de Gabinet d’Alcaldia. El lloc proposat és 
necessari, però no s’entén per què és càrrec de confiança, quan podia haver-se optat per altres 
fórmules. 
 
Aureli Ruiz (CiU) afirma que el càrrec de secretari o secretària de l’alcalde (amb aquesta o una 
altra denominació) existeix a tot arreu, i és correcta la condició de càrrec eventual, perquè la 
persona ha de tenir tota la confiança de l’alcalde. També la persona triada ha de poder-se 
relacionar satisfactòriament amb l’oposició, i per això pregunta quina serà la persona triada. 
L’alcalde Marcel Esteve contesta que serà Àngels Gómez, la mateixa persona que ja venia 
ocupant el càrrec, i que es tracta d’un càrrec eventual justament per fer viable un relleu si canvia 
l’alcalde o desapareix la confiança. Aureli Ruiz anuncia que votarà a favor, ja que Àngels 
Gómez sempre ha estat una persona accessible i dialogant. 
 
 
VII. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ÒRGANS I 
ENTITATS 
 
Després d’un canvi puntual i consensuat (accés a un Consorci d’un representant de la CUP en 
comptes d’un d’ICV-EUiA), la proposta és la següent: 
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Constituït el consistori elegit pels ciutadans i les ciutadanes de Vilafranca en les eleccions 
municipals celebrades el dia 27 de maig de 2007, és procedent el nomenament per part del ple dels 
representants de la corporació en organismes autònoms, societats, altres òrgans col·legiats i 
entitats. 

Es desitja garantir, respectant les limitacions estatutàries en cada cas vigents, la 
participació del màxim nombre possible de grups municipals. 

Realitzades consultes amb els representants dels grups municipals, i rebudes les propostes 
adients, s'acorda realitzar els nomenaments següents: 
 
1) Representant de l'Ajuntament a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. Representant 
titular: Marcel Esteve i Robert; 1r suplent: Francisco Romero i Gamarra; 2n suplent: Pere Regull 
i Riba. 
 
2) Membres del Patronat de la fundació "Hospital Comarcal de Vilafranca", independentment de 
la condició de president que ostenta l'alcalde: Francisco Romero i Gamarra (grup Socialista) i 
Aureli Ruiz i Milà (grup de CiU). 
 
3) Membres del Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès: Teresa Terrades i Pons 
(grup Socialista) i Aureli Ruiz i Milà (CiU). La Sra. Teresa Terrades i Pons ocuparà el càrrec de 
vicepresidenta del Consell Rector. 
 
4) Representants de l’Ajuntament en el Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès: Maria 
Batet i Rovirosa (grup Socialista), M. Josep Tuyà i Manzanera (CiU), Francisca Galisteo i 
Martínez (PP) i un representant del grup del grup de la CUP (nomenat per l’alcalde a proposta de 
la CUP). 
  
5) Consell Escolar Municipal: presidenta, per delegació de l’alcaldia, Lourdes Sánchez i López 
(regidora d’Educació). A més, en formaran part les set persones següents:  Dolors Villaró i Rovira 
(grup Socialista), Ramona Suriol i Saumell (CiU), Fernando García i González (CiU), Oriol 
Perelló i Cuadras (CUP), Miquel Ferret i Miralles (ERC),  Borja Martín i Sánchez (PP) i Isabel 
García i Sanz (ICV-EUiA). 
 
6) Consell Escolar Comarcal: Lourdes Sánchez i López (regidora d’Educació). 
 
7) Consells Escolars de Centre: seran representants municipal en els sis (el sisè quan es creï) 
Centres d’educació infantil i primària i en els tres Centres d’educació secundària tècnics i 
tècniques municipals relacionats amb la matèria, designats per l’alcaldia. 
 
8) Fundació privada "Montserrat Junyent i Parera": Teresa Terrades i Pons. 
 
9) Representant en el Consorci per a la Normalització Lingüística i Centre Alt Penedès-Garraf: La 
regidora de Política Lingüística Teresa Terrades i Pons. 
 
10) Representants en el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya: Joan Pareta i 
Papiol i Marcel Esteve i Robert. 
 
11) Representant en l’Assemblea l’associació AMTU (Agrupació de Municipis Titulars del Servei 
de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona): El regidor de Mobilitat i Aparcament 
Josep Colomé i Ferrer. 
 
12) Associació ACEVIN:  Marcel Esteve i Robert. 
 
13)Associació INFORM (Institut per a la Formació de Joves vers l’Administració d’Empreses) i 
fundació privada  INFORM:  César Martín i Núñez. 
 
14) Associació ENTREM-HI (Associació per a la integració de persones amb dificultats socio-
laborals): Fernando de León i Colombo. 
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15) Associació internacional de ciutats educadores (AICE): La regidora d’Educació Lourdes 
Sánchez i López. 
 
16) Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat: La regidora de Medi Ambient Maria Batet i 
Rovirosa. 
 
17) Representant al Consell General i al Comitè Executiu de l’Associació Pacte Industrial per a la 
Regió Metropolitana de Barcelona: La regidora de Promoció Econòmica Maria Batet i Rovirosa. 
 
18) Consorci LOCALRET: Francisco Romero i Gamarra (titular) i Lourdes Sánchez i López 
(suplent). 
 
19) Consell del Consorci de Comunicació Local (COM): Maria Batet i Rovirosa 
 
20) Representant a l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis del Penedès: Joan Pareta i Papiol. 
 
21) Consell Rector de l’organisme autònom Patronat Municipal d'Esports. President, per 
delegació de l'alcaldia, el regidor d'Esports Josep Colomé i Ferrer; vicepresident, serà nomenat 
per decret d’alcaldia entre els regidors del consistori d’acord amb els estatuts. Vocals en 
representació del consistori (4): Joaquim Mach i Aicart (CiU), un representant de la CUP (serà 
nomenat per l’alcalde a proposta de la CUP), Laia Alonso i Tejada (ERC) i José Mª Arroyo i 
Romero del Hombrebueno (PP). Podrà assistir al Consell, amb veu i sense vot, Andreu Retamal i 
Sánchez (ICV-EUiA), fins que una propera reforma dels estatuts permeti la seva incorporació 
definitiva com a membre de ple dret.  
 
Resta pendent el nomenament dels cinc vocals que ha de nomenar el ple a proposta del Consell 
Municipal d'Esports. 
 
22) Consell Rector del Patronat Municipal de Comerç i Turisme. President, per delegació de 
l'alcaldia, Joan Pareta i Papiol. Vicepresident, serà nomenat per decret de l’alcaldia d’acord amb 
els estatuts. Vocals en representació directa del consistori (5): M. Dolors Rius i Marrugat (CiU), 
Xavier Lacruz i Badia (CUP), Jordi Rosell i Perelló (ERC), Salvador Córdoba i Martínez (PP) i 
Andreu Caralt i Fort (ICV-EUiA).  
 
Resta pendent el nomenament pel ple dels cinc vocals que ha de proposar el Consell del Patronat.  
 
23) Consell Rector del Patronat del Teatre de "Cal Bolet". President, per delegació de l'alcaldia, 
César Martín i Núñez. Vicepresident, serà nomenat d’acord amb els estatuts per l’alcalde entre els 
regidors del consistori. Vocals representants del consistori (5): Josep M. Figueras i Pagès (CiU), 
Lluís Masachs i Mestres (CUP), Albert Zafra i Soler (ERC), Jordi Bové i Moncusí (PP) i Àngels 
Travé i Ràfols (ICV-EUiA).  
 
Resta pendent el nomenament dels dos vocals vinculats al món de la cultura i dels tres que han de 
ser proposats per les entitats culturals de la vila. 
 
24) Consell Rector de l’Organisme Autònom "Torras i Bages". Presidenta, per delegació de 
l'alcaldia, Lourdes Sánchez i López. Vocals representants del consistori (7): Marcel Martínez i 
Mañé (CUP), Xavier Vaqués i Segura (ERC), Borja Martín i Sánchez (PP), Laura Laguna i 
Salvadó (ICV-EUiA), dos representants de CiU (nomenats per decret de l’alcalde a proposta de 
CiU) i un representant del grup Socialista (nomenat per decret a proposta d’aquest grup). 
L’alcalde nomenarà per decret un o més vicepresidents entre els vocals. 
 
Resta pendent el nomenament dels vocals no representants del consistori, que serà fet per decret de 
l’alcaldia a proposta dels sectors i entitats previstos estatutàriament. 
 
    .....      
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Quant als òrgans en què, al marge de la presidència que correspondrà al regidor delegat de la 
matèria corresponent, hi ha un representant de cada grup municipal (Comissió interdepartamental 
de seguiment del Reglament per a l'ús de la llengua catalana, Consell de Serveis Socials, Consell 
d’Igualtat, Consell del Medi Ambient, Consell de Policia Comunitària, Consell sobre Convivència, 
Comissió de Solidaritat i Cooperació, Comissió de Gent Gran, Comissió interna de programes 
europeus, promoció econòmica, foment i treball, i Comissió d'Habitatge), els grups han fet o faran 
les seves propostes de nomenament, les quals seran ratificades per resolució de l'alcaldia. 
 
Resten també pendents els nomenaments dels consells d'administració de les societats municipals 
SERCOM,S.L. , SOVIPAR,S.L., Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L. i 
Empresa Municipal d'Aigües,S.A., nomenaments que es faran més properament a través del ple 
constituït en junta general. Tanmateix, es deixa establert el següent: 
 
- Seran membres del consell de l’Empresa d’Aigües, almenys, Joan Pareta i Papiol (grup 
Socialista), un representant de CIU, Daniel Lacruz i Badia (CUP),  Pau Isidre Miret (ERC),  José 
Mª Arroyo i Romero del Hombrebueno (PP) i Aida Girona i Girona (ICV-EUiA).  

 
- Seran membres del consell de Sercom, S.L., almenys, Maria Batet i Rovirosa (grup Socialista), 
Aureli Ruiz i Milà (CiU), un representant de la CUP, Josep Quelart i Bou (ERC),  Borja Martín i 
Sánchez (PP) i Toni Penafiel i Hervàs (ICV-EUiA). 
 
- Seran membres del consell de la Societat Municipal d’Habitatge, almenys, Josep Colomé i Ferrer 
(PSC), un representant de CiU, Robert Ferrando i Cusiné (CUP),  Manel Torrent i Segura (ERC), 
José M. Arroyo i Romero del Hombrebueno (PP) i  Xavier Paretas i Biarnès (ICV-EUiA). 

 
- Seran membres del consell de la societat SOVIPAR, S.L, almenys, Josep Colomé i Ferrer (PSC), 
Jaume Torres i Valls (CiU), Jordi Hill i Montes (CUP),  Manel Torrent i Segura (ERC), Enrique 
Villanueva i  Martín (PP) i Jaume Clos i Arall (ICV-EUiA). 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que resten alguns nomenaments pendents que podran 
formalitzar-se properament. Agraeix el consens assolit entre tots els grups i anuncia que es 
proposarà una modificació d’estatuts d’alguns organismes, per tal de garantir la representació en 
tots ells de la totalitat dels grups municipals. 
 
L'alcalde, després d’anunciar que tal com es va acordar entre els grups municipals el proper ple 
se celebrarà el dia 25 de juliol proper, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 
 

El secretari,                                                              Vist i plau 
         L'alcalde, 
 
 
 
 
 
    Francesc Giralt i Fernàndez                                  Marcel Esteve i Robert 


