ASSEMBLEA ORDINÀRIA de Vilafranca en Comú

Dia i hora: 26 de setembre de 2016, a les 8 de la tarda.
Lloc: Local de Vilafranca en Comú al c/ St. Pere

Hi assisteixen 22 persones.

1.Lectura i aprovació de l'acte anterior.
Hi ha una esmena: l'assistència és de 16 persones, no 15 tal com hi consta.

2. Informació, debat i votació Punts Plè Municipal de demà 27 de setembre de 2016.

ALCALDIA
2.2. PATRONS FUNDACIÓ FM. Aprovació, si s'escau, de la proposta d'acord de nomenament de
patrons de la Fundació de la Festa Major de Vilafranca del Penedès.

El representant de VeC, el Jordi Castellví, està interessat en continuar-hi. Tothom hi està
d'acord.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA
2.3. CONDICIONS DE TREBALL DE LA POLICIA LOCAL. Aprovació, si s'escau, de l'acord per a
la regulació de determinats aspectes de les condicions de la Policia Local.
El seu conveni va caducar el 2015 i encara estan negociant les millores. Han arribat a acords en
alguns punts, bàsicament complements de productivitat pel 2016 i 2017.
La Policia Local i l'Ajuntament tenen discrepàncies quant al nombre de dies estratègics i la seva
retribució. Per Carnaval tot el torn es va posar de baixa i es vol evitar que aquest fet es repeteixi.
D'aquí ve que s'hagi arribat a acords en tema de complements de productivitat, mentre que per la
resta encara s'està negociant.
El Comitè d'Empresa està d'acord en aprovar aquests punts.
Hi ha diverses intervencions de l'assemblea:


No es veu bé que un Conveni col.lectiu s'aprovi a trossos.

Això, junt amb el fet que el Consell Municipal de Convivència i Policia Comunitària encara no s'ha
convocat cap vegada aquesta legislatura, ens podria portar a plantejar-nos l'abstenció, com a
forma d'expressió del nostre desacord en aquests dos punts.

Si el C.E. hi està d'acord, potser s'hauria de votar SÍ, i parlar després del perquè de
l'aprovació a trossos i apretar en el tema del Consell.


No sabem què opinen els treballadors de l'Ajuntament, però els seus representants són el
C.E. i per tant hem de tenir en compte la seva opinió.


Passem a votació:

-SÍ: 12
-ABSTENCIONS: 4
-No voten: 2
S'acorda el vot favorable.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR.
2.4. MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA. Aprovació inicial, si s'escau, de l'Ordenança
municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària de Vilafranca del Penedès.
És una reforma bastant tècnica.
Hi ha un període d'al.legacions.
L'Equip Ajuntament d'entrada no ho veu bé perquè no ha passat pel Consell de Comerç i Turisme.
Com a mínim, n'haurien d'estar informats.
Hi ha diverses intervencions de l'assemblea:


És primordial que passi pel Consell. Proposta de votar NO.


El nou reglament és millor. Un altre tema és la qüestió de la participació a través dels
Consells. És fonamental.

Si VeC reivindica que els Ajuntaments han de ser participatius, ho hem de refusar, no pel
contingut sinó per les formes.


Abstenció reconeixent les millores però refusant el defecte de forma.


Abstenció per facilitar els tràmits, si l'equip de govern agafa el compromís de convocar el
Consell.
S'acorda l'abstenció.

ALCALDIA
2.5. MOCIÓ SOBRE CELIAQUIA. Moció sobre l'adopció de mesures per a millorar la qualitat de
vida de les persones celíaques.
S'acorda el vot favorable.

2.6. MOCIÓ DE SUPORT A LES OFICINES LIQUIDADORES. Moció conjunta dels grups
municipals de CUP i Vilafranca en Comú, en suport amb les oficines liquidadores.
ERC s'hi suma.
2.7. MOCIÓ DE SUPORT ALS «27 I MÉS». Moció del Grup de la CUP de solidaritat amb els 27
membres de la comunitat universitària.
VeC vol presentar una esmena, per modificar algun punt, gairebé idèntica a la de BCNenComú,

que la CUP va aprovar a l'Ajuntament de BCN.
L'objectiu és que acceptin la nostra esmena.
S'accepta que ho gestionin com puguin, depenent de com es desenvolupi el debat.

2.8. Precs i preguntes.


Criteris de l'Ajuntament alhora de convidar al balcó.



Què ha passat amb la placa del Memorial Democràtic.


Exposar la problemàtica que representa, al nostre criteri, que els diumenges l'Ajuntament
estigui tancat i barrat. Hi ha persones que, davant algun dubte o problema, sobretot gent de fora
de la vila, no saben on adreçar-se.

Tema pesticides que maten les abelles. Hem de preguntar si, tècnicament, aquesta
intervenció es pot fer d'una altra manera.

Preguntar, novament, pels criteris que s'utilitzen en la regulació de l'entrada dels nens i
nenes a escoles i instituts. Com prioritzen el nombre de personal davant cada escola, etc.

Se'ns ha demanat, ja que tenim la nostra seu al carrer St.Pere, que apretem perquè
arreglin aquest carrer.

3. Campanya sobre Pressupostos i Ordenances.


Farem Assemblea oberta el 13 d'octubre, per parlar-ne.



Es tractaran les propostes que vinguin dels Grups de Treball.


Es podria aprofitar, després d'aquesta assemblea, per fer campanya al carrer, donant a
conèixer les nostres propostes.

Les Ordenances es portaran al Plè d'octubre. Tenim aquesta setmana i la vinent per
plantejar esmenes, si es vol...


Els Pressupostos aniran al Plè de novembre o desembre.

4. Renovació de la web.


La Mercè ha fet una proposta de contingut per a la nova web.


Es demanaran diversos pressupostos a professionals per fer aquesta renovació. Aquests
pressupostos haurien d'incloure:
-creació de la nova web.
-manteniment.
-presència a les xarxes.

5. Propera celebració Assemblea Oberta de VeC.


S'ha enviat una proposta d'Ordre del Dia.



A destacar la importància dels Pressupostos.



Comparar 2016-2017.



Detallar grans partides.



Repassar les propostes de VeC 2016-2019.



A nivell d'Equip Coordinador hi ha diverses tasques a fer/pensar com s'han de fer...

-Posar els temps d'intervenció, per quadrar l'horari.
-Fer-ne difusió. Premsa, ràdio, TV...
-Després de l'Assemblea podríem posar cartells exposant les nostres reivindicacions i animant al
ciutadà a que ens faci arribar les seves mitjançant el nostre correu electrònic.
 Es debat el perquè aquesta Assemblea oberta s'ha planificat en dijous i no en dissante.
El motiu és que s'han planificat totes les assemblees d'aquí a finals d'any. En aquesta
planificació, hi ha assemblea cada dilluns abans del Plè de l'endemà, per debatre els
temes corresponents. I també s'han planificat dues assemblees en dijous per debatre
temes i problemes que afecten a la vila i als ciutadans. I la primera d'aquestes
assemblees en dijous és l'assemblea oberta.

Finalment s'acorda que l'assemblea oberta, per tractar els Pressupostos, es farà el
dissabte 22 d'octubre .

A tenir en compte que el debat sobre Ordenances s'haurà de fer el dilluns 17 d'octubre, en
l'assemblea abans del Plè de l'endemà.

6. Canvi horari assemblees i calendari.



Es proposa fer les assemblees ordinàries de 7 a 9 del vespre. Ho provarem.

El calendari és el següent:
-Dijous 13 d'octubre. S'ANULA I ES TRASLLADA AL DISSABTE 22.
-Dilluns 17 d'octubre. Debat Ordenances. Dia abans del Plè.
-Dilluns 21 de novembre. Dia abans del Plè.
-Dijous 1 de desembre. Temes de la vila i la ciutadania.
-Dilluns 19 de desembre. Dia abans del Plè.

7. Moció CUP. Per tirar endavant el Procés Constituent també des dels municipis.

Des de l'Equip Coordinador es va decidir que s'aniria a reunió, a escoltar, i després ja
veurem què fem.


L'assemblea està d'acord en fer-ho així.

8. Adaptació estatuts VeC i AMIC



S'hi està treballant per posar-los al dia.


La idea és reconvertir AMIC en una Associació Cultural, per tal de poder assistir a actes als
quals els partits polítics no hi són convidats.
9. Renovació càrrecs VeC.


Per cumplir amb la legalitat, es necessiten 5-6 persones que formin part de la Junta.


Hi hauria d'haver 2 portaveus. Seria bo que fossin de la Junta i que no fossin els dos
regidors.

10. Temes pendents.

La CUP volia muntar una Comissió transversal d'Educació, amb AMPAs, esplais, partits,
etc. L'Anna P i la Magda han anat a les reunions però tot plegat ha quedat en res.

Tema TTIP. Partits que a Vilafranca van votar en contra de la moció -PDC, PSC-, al
Parlament van presentar ells la moció -JuntsxSí-.
Es proposa fer una nota de premsa explicant aquests fets...

També es proposa fer difusió de la Cadena humana que està programada pel dia 15
d'octubre a BCN. L'Equip Coordinador ho acabarà de perfilar.

Commemoració 80 anys de l'inici de la guerra civil. El Ramon proposa fer una reproducció
a tamany natural d'una foto d'uns milicians davant l'Agrícol, posar-la en el mateix lloc on va ser
presa, i fer un parlament/un acte allà. Això mateix s'ha fet a BCN a diferents llocs.

Vilafranca del Penedès, 26 de setembre de 2016.

