ÒRGANS DE GOVERN I FUNCIONS
EL PLE

 És elegit cada 4 anys pels ciutadans i les ciutadanes majors d’edat mitjançant
sufragi universal, lliure, directe i secret.

 El nombre de membres del Ple varia segons la població del municipi. A
Vilafranca és de 21. El Ple es divideix en grups municipals (junta portaveus).

 El Ple es reuneix de forma ordinària cada mes (s’exceptua el mes d’agost), i la
sessió és pública. Es poden celebrar sessions extraordinàries.

 El Ple controla i fiscalitza els òrgans de govern de l’Ajuntament.
 El Ple també ha d’aprovar els acords d’especial transcendència que la llei
preveu: ordenances i reglaments generals, ordenances fiscals, pressupost
municipal...

 La major part dels acords es prenen per majoria simple (més vots a favor
que en contra dels vots emesos).

LES COMISSIONS INFORMATIVES

 Les crea el Ple per a tractar cadascuna d’elles diferents matèries més o
menys homogènies. A Vilafranca durant el mandat 2019-2023 n’hi ha quatre
(Serveis Centrals i Hisenda -1-, Acció Territorial i Serveis Urbans -2-, Serveis a les
Persones i Promoció Social -3- i Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior 4-). El nombre i les especialitats de les Comissions han de ser objecte d’acord
de Ple. També són possibles Comissions temporals per a certes matèries.
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 Formen part de cada comissió regidors i regidores dels diferents grups
municipals. Tots els grups hi poden participar. Es dóna llibertat d’adscripció, ja
que si es produeix una votació (no és costum fins ara que n’hi hagi) s’aplica el
sistema de vot ponderat per grups.

 Les comissions es reuneixen cada mes uns dies abans del Ple. També es
poden convocar amb més freqüència, per tal d’informar, intentar consensos, etc.
 Són informades d’assumptes generals d’interès, fan el seguiment de la gestió
dels òrgans de govern i informen els dictàmens o propostes d’acord que s’han
de sotmetre al Ple. Són informatives, i per tant no poden adoptar acords
executius.

L’ALCALDE

 L’elegeix en començar cada mandat municipal el Ple, entre els regidors
que han encapçalat les diferents llistes electorals. És elegit el cap de llista
que té majoria absoluta (11 o més vots), i si cap l’obté el cap de la llista més
votada en les eleccions Pot ser destituït per una moció de censura constructiva,
amb proposició d’un aspirant alternatiu.

 Les atribucions que la llei li atorga són molt àmplies: dirigir el govern i
l’administració municipal, representar l’ajuntament, presidir el Ple i altres
òrgans, desenvolupar la gestió econòmica, seleccionar el personal, atorgar
llicències i aprovar els instruments de gestió urbanística, sancionar, contractar
obres, serveis i subministraments de notable importància, compra i venda
de béns, etc. A més, té atribuïda una competència residual (tot allò que la llei
no atribueix expressament a altres òrgans).

 Pot delegar la majoria de les seves atribucions, ja sigui a favor de la Junta de
Govern Local o favor de regidors de la majoria de govern.
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 Nomena els membres de la Junta de Govern, els tinents d’alcalde i els
regidors responsables de les diferents Àrees i Delegacions (decret dictat el 17-062019).

ELS TINENTS D’ALCALDE

 Els nomena lliurement l’alcalde entre els membres de la Junta de Govern.
 Substitueixen temporalment l’alcalde en cas d’absència, malaltia o vacant.

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 La presideix l’alcalde, i en formen part a més un nombre de regidors no
superior a 1/3 del nombre de membres de l’ajuntament. A Vilafranca formen
la junta actualment l’alcalde i 6 regidors i regidores. La sessió no és pública, i a
Vilafranca es reuneix cada setmana (actualment els dilluns).

 La junta assisteix l’alcalde i a més assumeix per delegació expressa certes
atribucions delegades per l’alcalde i, eventualment, pel ple. Per exemple, a
Vilafranca la junta té delegades atribucions de l’alcalde com la concessió de
llicències d’obres i d’activitats, les contractacions d’obres, serveis i
subministraments de més de 8.000 euros, la selecció i el nomenament del
personal, la concessió de subvencions, la subscripció de certs convenis,
l’aprovació inicial dels instruments de planejament i l’aprovació inicial i la
definitiva dels instruments de gestió urbanística, etc. Tot plegat ho especifica el
decret de 17 de juny de 2019 que concreta les matèries delegades a la Junta de
Govern durant el mandat 2019-2023.
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ELS REGIDORS I REGIDORES AMB DELEGACIONS

 L’alcalde com hem vist pot delegar una bona part de les seves facultats a favor
de la Junta de Govern, però també a favor de regidors i regidores
individualment. Així, sentim a parlar del regidor d’Urbanisme, del regidor
d’Ocupació, del regidor de Cultura, de la regidora d’Educació, etc. i això vol
dir que estem en presència de regidors als quals l’alcalde ha delegat la
direcció política d’un servei i una part de les seves facultats. La delegació de
facultats, si comporta haver de dictar resolucions o actes administratius que
afectin a tercers, només es pot fer a favor de membres de la Junta de Govern.

EL SÍNDIC O LA SÍNDICA DE GREUGES
 El Síndic o la Síndica defensa els drets i llibertats dels ciutadans. Pot
seguir i investigar actuacions de l’Ajuntament, prèvia queixa d’algun ciutadà
que es consideri agreujat o d’ofici.
 Totes les autoritats i personal de l’Ajuntament han de col·laborar en la tasca
de la Sindicatura, facilitant els documents o informes que demani. La
Sindicatura no pot adoptar decisions vinculants ni anul·lar actuacions de
l’Ajuntament, però sí que pot portar a terme les recomanacions que estimi
adients, i presenta al Ple una memòria anual.
 La persona que exerceix com a Síndica ha de ser independent, i l’elegeix el
Ple per una majoria reforçada de tres cinquenes parts en primera votació,
o absoluta en segona.
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ÀREES I UNITATS ADMINISTRATIVES
 Cada Àrea disposa d’una o més unitats administratives que porten a terme la
gestió administrativa pròpia: arxiu, emissió de documents, seguiment de la
gestió econòmica d’acord amb la Intervenció, preparació de resolucions i de
dictàmens o
propostes
subministraments, etc.

d’acord,

contractació

d’obres,

serveis
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 Naturalment, cadascun dels Serveis, a banda dels responsables polítics, té
adscrits els seus caps, tècnics, personal administratiu i auxiliar, etc.
 Es tracta d’un sistema jeràrquic. Administratiu – Tècnic – Cap de Servei – Regidor
Delegat – Tinent d’alcalde – Alcalde.
 Règim de les delegacions (art. 9 Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic).

ORGANISMES AUTÒNOMS, EMPRESES I CONSELLS
 L’Ajuntament va dissoldre els seus anteriors Organismes Autònoms.
 Existeix una entitat pública empresarial (EPEL) dependent íntegrament de
l’Ajuntament, però amb personalitat jurídica pròpia i òrgans propis, que es
denomina Institut Municipal de Formació (IMF). L’entitat és un organisme
públic que presta serveis públics, però que opera en bona part en règim
de dret privat. Gestiona l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, l’escola
d’art Arsenal i l’ Escola d’Enoturisme.

 També hi ha 2 societats mercantils que funcionen en gran part segons les regles
del dret privat (Empresa Municipal d’Aigües i SERCOM –Ràdio i Televisió-). Les
dirigeixen consells d’administració plurals, i les funcions de Junta de Socis
les exercita el ple constituït en junta. El president, vicepresident i secretari
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dels consells els elegeix la junta (ple). Hi ha dues fundacions amb
personalitat i Patronat propis però que s’entén legalment que depenen
pressupostàriament i a efectes de control de l’Ajuntament: Fundació Vinseum
i Fundació de la Festa Major.
 També hi ha creats consells municipals sectorials específics presidits pel
regidor/a de la matèria (medi ambient, serveis socials, comerç i turisme,
esports igualtat, policia comunitària, convivència, etc.). Aquests consells
tracten de fomentar la participació ciutadana, i poden emetre parers i
informes, però no adoptar decisions executives.

ENTITATS EN LES QUALS L’AJUNTAMENT PARTICIPA
 L’Ajuntament és membre a més de diferents entitats, tant públiques com
privades, alienes al mateix Ajuntament. L’Ajuntament hi participa amb major
o menor intensitat i forma part dels seus òrgans de govern. Citem com a
exemples:
o Fundació Amàlia Soler
o Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf (Hospital Comarcal)
o Consorci Sociosanitari de Vilafranca (Centre Ricard Fortuny)
o Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf
o Consorci Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC)
o Etc.
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