
 
 
 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS  I ENTREM-HI DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS PER A LA REALITZACIÓ 
DE LES MESURES REPARADORES EN SUBSTITUCIÓ DE LA SANCIÓ 
PECUNIÀRIA.  
 
 
A Vilafranca del Penedès, el dia 10 d’abril de 2019. 
 

 
REUNITS 

 
D’una part el Sr. Pere Regull i Riba, com a alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, amb NIF P-0830600C, en nom i representació d’aquest, amb domicili al carrer 
de la Cort, núm. 14 de Vilafranca del Penedès. 
 
I d’altra banda, el Sr. Juli Silvestre Martínez, en nom i representació d’Entrem-hi, grup 
cooperatiu d’entitats i empreses socials de Vilafranca del Penedès, amb NIF G6179719, 
amb domicili postal Camí d’en Morató 4 de Vilafranca del Penedès, CP 08720 de 
Vilafranca del Penedès. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per aquest acte i 
 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que Entrem-hi és un grup cooperatiu d’entitats i empreses socials que desenvolupen 
activitats econòmiques i projectes sòciolaborals, que permeten millorar la qualitat de 
vida de les persones en situació o risc d’exclusió social, en el marc d’un procés 
d’acompanyament professional. 
 
II. Que l'Ajuntament de Vilafranca proposa que les persones que realitzen una infracció 
a l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana es puguin acollir a la mesura 
reparadora a realitzar en una organització d’interès general o d’interès social. 

 
 

CLÀUSULES 
 
 
PRIMERA – Objecte del conveni 
 
L'objecte del present conveni és determinar els termes i condicions de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i Entrem-hi per tal de realitzar les mesures 
reparadores que es defineixin a l’entorn comunitari de Vilafranca del Penedès. Aquest 
acord ha de permetre donar resposta als fets punibles per infracció a l’Ordenança de 
Civisme i Convivència Ciutadana, que siguin considerats de tractar dins de l’orientació 
educativa. 
 
 
SEGONA – Descripció i aspectes tècnics 
 

• La mesura reparadora de l'Ajuntament de Vilafranca és una competència pròpia 
que gestiona totes les demandes de les persones que realitzin actes incívics a  
Vilafranca. 



 
 
 

 

 

• La mesura consisteix en la prestació d’activitats d’utilitat pública. 
• S’establiran les persones de coordinació per dur a terme el projecte que 

estableixin tant l’Ajuntament de Vilafranca com Entrem-hi. 
• Les mesures tindran com a màxim 30 hores de durada en substitució de 

cadascuna de les sancions pecuniàries. 
• Es recollirà de forma documental tots els aspectes que s’hagin d’establir pel bon 

funcionament de l’activitat. 
• El desenvolupament de la mesura reparadora serà supervisat per un tutor, 

designat en  comú entres ambdues institucions. 
• El nom del tutor, data de realització de les pràctiques, horaris i Pla de treball, 

s’especificaran al compromís de realització de treballs comunitaris. 
• Entrem-hi accepta de manera voluntària participar en aquest programa. 

 
 
TERCERA - Obligacions 
 

• Entrem-hi posarà els mitjans i vetllarà per la seguretat i la salut del sancionat. 
• L’Ajuntament de Vilafranca contractarà assegurança de responsabilitat civil i 

danys. 
• En cas que l’entitat informi a l’Ajuntament de Vilafranca de qualsevol incidència 

que pugui provocar el/la sancionat/da, aquest rescindirà el compromís 
immediatament amb la persona sancionada. 

 
 
QUARTA -   Característiques de la relació 
 

• En cap cas no es derivarà obligacions pròpies d’un contracte laboral, no tindrà 
dotació econòmica. 

 
 
 CINQUENA -  Vigència 
 

• El present conveni tindrà una vigència d’un any a partir de la data de signatura i 
es renovarà automàticament per iguals períodes de temps si cap de les parts s’hi 
oposa. 

 
Rescissió 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, per duplicat i a un 
sol efecte, en la ciutat i en la data esmentada. 
 
 
 
 
 
Pere Regull i Riba      Juli Silvestre Martínez 
Alcalde de Vilafranca del Penedès   Gerent Entrem-hi   
 
 


