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FUNDACIO PRO PENEDES
C/ DE LA CORT,   14
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 14 de gener de 2019, ha adoptat entre d’altres l’acord 
següent:

1- Atès que la Fundació Pro-Penedès és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió la 
promoció econòmica i social del territori, amb una trajectòria de més de 25 anys d’experiència. Basa 
el seu treball en el consens conjunt entre empresaris, sindicats i l’administració local.

2- Atès que un dels projectes principals de la Fundació Pro-Penedès és el disseny i l’execució del Pla 
Estratègic Penedès, que promou la participació activa, plural, continuada i directa de tot l’Àmbit 
Penedès, i aposta en l’apartat territori, per nous models de preservació de l’entorn, ordenació i 
desenvolupament del territori, en funció dels seus punts forts i de les seves singularitats; en 
l’econòmic dona prioritat al desenvolupament de les potencialitats pròpies; i en el social treball per 
la igualtat d’oportunitats i donar relleu a la cultura pròpia. 

3- Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès vol seguir donant suport a la Fundació Pro-Penedès 
per als treballs de planificació estratègica del Penedès, perquè ho considera de gran interès per al 
desenvolupament social i econòmic del territori. 

ACORDA:

1. Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la 
Fundació Pro-Penedès, per donar suport als treballs de planificació estratègica del territori en l’àmbit 
de l’envelliment de la població, per un import a 22.500,00 euros. 

2. Assignar la despesa de 22.500,00 euros amb càrrec a la partida 5.23103.48900 del pressupost 
municipal vigent.

3. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.

4. Donar trasllat d’aquest acord a la Fundació Pro-Penedès i la Intervenció General. 

Contra aquest acte administratiu que es notifica, el qual es definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de 
reposició davant el mateix òrgan municipal que l’ha dictat, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la data de recepció d’aquesta notificació.
Contra l’acte de resolució expressa del recurs de reposició, o bé directament contra aquest acte administratiu, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini de dos mesos que s’han de comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. Tanmateix, podeu presentar qualsevol altre recurs que considereu adient d’acord 
amb la llei.
Aquest Ajuntament disposa de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges, que té entre les seves competències la de supervisar les 
actuacions i les decisions municipals, amb la finalitat de defensar els drets i les llibertats de la ciutadania. Així doncs, si creieu que arran de la 
tramitació de la resolució o acord que es notifica s’han vulnerat els vostres drets, se us ha causat indefensió o s’han omès els principis de 
transparència, accés a la informació o bona administració, podeu demanar també, de manera gratuïta, la intervenció de la Sindicatura. Heu de tenir 
en compte, però, que això no suspèn en cap cas els terminis legals per interposar els recursos corresponents que se us han indicat anteriorment.
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