Acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú
Prèvia al Ple Municipal de l’Ajuntament
- Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrer Sant Pere, 28)
- Data: Dilluns 22/05/2017
- Hora: 19:15h inici, 21,15h final
- Asistencia 16 persones
Ordre del dia de l’Assemblea
- Aprovació acta de l’anterior assemblea del 24/04/2017.
S’aprova per assentiment.
Ple Municipal
- Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 23 de maig de
2017.
1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
25/04/2017.

Es dona per vàlida

2. SINDICATURA DE GREUGES. Informe al Ple de la Síndica de Greuges de
Vilafranca sobre l'exercici de 2016.

S’observa que han augmentat les consultes respecte al 2015, principalment en
els temes de la policia local i del servei d’aigües. Per contra, serveis social ha disminuït
considerablement.
Es valora positivament el paper de mediació que ha exercit la Síndica en la
majoria de casos. També es posa en valor l’anàlisi social que fa en l’informe,
constatant el nivell de pobresa malgrat la suposada millora econòmica i les poques
incidències de Serveis Socials. En la intervenció es recordarà la necessitat de
l’Auditoria social reclamada insistentment per VeC.
S’informa que la Síndica presenta la dimissió després d’un munt d’anys
d’exercir el càrrec i que cal reclamar que l’elecció del nou o nova Síndic/a s’assigni
per consens de totes les forces polítiques. Per aquest motiu, caldrà pensar en fer la
proposta de VeC sobre el possible candidat, fent-ho saber a l’Equip Coordinador.

SERVEIS CENTRALS I HISENDA
3. CAP DE SISTEMES D'INFORMACIÓ Creació del lloc de treball de Cap de
Sistemes d'Informació i Noves Tecnologies

Es criticarà la manca d’un Pla de formació professional pel personal de
l’ajuntament que possibiliti la promoció interna, així com la manca de previsió sobre
les jubilacions.
No es veu favorable el sistema de contractació especial que es vol aplicar, i es
reclamarà que s’apliqui el concurs públic normal d’oposició ordinària.
ES VOTARÀ EN CONTRA

ALCALDIA
4. DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PDeCAT. Donar-se per assabentat del
canvi de denominació de CiU a PDeCAT.

Es considera políticament poc ètic el canvi de nom en mig de la legislatura però,
en ser legal, res a dir.

5. MOCIÓ RETORN IMPORTS PAGATS INDEGUDAMENT. Moció presentada pel
grup municipal de VeC per la reclamació de retorn dels imports cobrats
indegudament
per part de les empreses d'energia, a les factures de subministrament elèctric
d'edificis i enllumenat públic amb tarifes 3.0 i 3.1 contractats per l'ajuntament
des de
l'entrada en vigor del Reial Decret 1164/2001, de 26 d'octubre.

S’ha tingut contacte amb el regidor i el funcionari encarregat del tema. Amb el
primer no hi ha hagut sintonia però amb el segon hi ha hagut acord amb el compromís
de que revisarà les factures del 2001 al 2008 i es faran consultes als tècnics de
ambdues.
Com que no hi ha hagut temps de executar-ho, es proposa DEIXAR-HO SOBRE
LA TAULA pel Ple d juny 2017.

6. MOCIÓ DEBAT CONSTITUENT. Moció presentada pel grup municipal de VeC
per la creació d'espais de debat constituent

Es presenta la Moció a petició dels membres de Procés Constituent fent la
proposta de que des de l’ajuntament es creïn eines de participació en la configuració
d’una nova constitució. Es tracta de obrir al procés al carrer, implicant-hi la
ciutadania. Implantar un procés transversal, no partidista.
ES VOTARÀ A FAVOR

7. PRECS I PREGUNTES.
Insistir en el tema dels patis oberts i en la publicitat en e mobiliari públic, entre

d’altres.

Altres temes municipals

S’informa de les al·legacions que es volen presentar pel Ple Municipal de juny
sobre els Preus públics de l’Escola de música, l’Escola d’art i les Llars d’infants, així
com el Plec de clàusules pel segon Tanatori.
S’informa també de la situació sobre el conveni dels treballadors de
l’Ajuntament. A on hi ha desavinences és en la jornada partida, els complements, la
disponibilitat d’hores extres, les 35 hores setmanals, la promoció professional...
És pretén arribar a acords evitant la mediació.

Activitats de VeC

S’informa de les diverses activitats programades o ja en marxa:
•

Jornada Biblioteques 27/5

•

Jornada d’economia sostenible 3/6

•

Trobada germanor VeC 3/6

•

Campanya Hospital Vell

•

Butlletí 2n aniversari

Es suggereix que es contracti la bustiada a alguna de les empreses o
entitats d’inclusió social.

Informacions vàries
•

Informacions de UPeC

•

Joventut de VeC

•

Plataforma Vilafranca Acull

•

Jornada sobre la Llosa 1/7

•

Novetats al local

