Síntesi de la 15a Assemblea de GUANYEM VILAFRANCA - moviment impulsor de
confluència municipal celebrada a les 20:00 del dia 02/06/2015, al local municipal de
l'Escorxador de Vilafranca del Penedès.
•

Assistents: 41 (signatures a la llista)

Es tracten els següents temes segons l’ordre del dia:
1.

Benvinguda als assistents.

Es dóna la benvinguda als assistents, recordant que és la 15a assemblea del moviment
VeC.
Es recorda que durant el maig no s'ha fet cap assemblea ja que els esforços han estat
dedicats a la campanya, i que ara un cop passades les eleccions cal reemprendre el ritme
d'assemblees i ara definir les estratègies a seguir tant a nivell de la intervenció municipal
com d'organització i funcionament del moviment.
2.
Aprovar, si escau, l'acta de l'assemblea del dia 30 d'abril
S'aprova per unanimitat.
3.
Valoració dels resultats electorals de VeC
A partir dels quadres de dades penjats al web de l'Ajuntament, i que s'han linkat al web
de VeC, es fa una lectura dels resultats remarcant aquests aspectes:
-S'han tret 2 regidors, han faltat només 60 vots per aconseguir el tercer. (1892 vots)
-Es visualitza un augment de votants per les propostes més socials, i a això cal sumar-hi
l'aparició de VeC.
-Participació semblant a altres convocatòries. Per tant no s'ha atret als abstencionistes +42%.
-VeC aconsegueix resultats alts en meses on hi hagut participació baixa, en barris
populars.
-Al barri de La Girada s'han tret bons resultats.
Es fan valoracions per part dels i de les assistents:
-Valoració positiva pels resultats obtinguts. Tant si es mira que de no existir a existir hem
aconseguit 2 regidors, com si es compara amb l'última convocatòria electoral i es sumen
els vots aconseguits per 3 dels partits que han confluït: ICV, Podem i Partit Pirata i es van
presentar sols a les darreres eleccions europees ja que hi hauria un augment de vots.
També si ens comparem amb les últimes eleccions municipals on només s'hi va presentar
ICV,dels que han confluït , i només va aconseguir 1 sol regidor.
-S'està en la línia dels esdeveniments del país.
-Som nous i desconeguts i per poc no hem aconseguit el mateix nombre de regidors que
altres formacions amb molta feina feta i presència de molts anys ( ERC i CUP)

-Si els regidors s'aconseguissin de manera proporcional s'haurien aconseguit els 3
regidors. (Aplicant la llei d'Hondt els regidors del partit més votat s'han aconseguit amb
650 vots, i els regidors de VeC els hem aconseguit amb 946 vots)
-Per combatre l'abstenció ens cal presentar-nos com a eina útil per aquells que no es
senten representats.
-S'han difós poc la confluència, amb tot el valor que comporta, i les sigles dels partits que
confluïen, hi ha hagut gent desorientada.
-Ens va perjudicar no haver signat el manifest de l'ANC.
-Cal diferenciar la campanya i els resultats. S'ha fet molt d'esforç a la campanya . No tots
els actes han tingut la repercussió necessària.
-S'ha fet una campanya austera i molt artesanal. Es valora positivament.
-S'ha fet una campanya volgudament compartida i defugint els personalismes.
-Hem de remarcar els punts forts:
-Confluència
-Decisions compartides
-Autogestió i transparència.
-La campanya es podia haver estructurat millor.
-Tot el procés d'aquest moviment, i ara amb la campanya, ha gestat un grup de persones
amb impuls i força per seguir construint el nostre projecte.
-Hem guanyat per sobre de les altres formacions segons els euros gastats per vot
aconseguit.
4.
Estratègia municipal: i ara què farem?
S'exposa que la comissió de participació està preparant la proposta d'organització per
seguir com a moviment que inclourà com fer política al carrer i com fer política a les
institucions.
Al marge de com seguirem organitzats es presenta una proposta per treballar a
l'Ajuntament els propers 3 mesos fins el 27 de setembre en la què es remarquen 4 eixos:
pla de xoc (rescat social i impuls econòmic), reforma del ROM (participació),
replantejament del cobriment de la via i replantejament de l'urbanisme.
Es fan intervencions:
-Cal fer més èmfasi en les intervencions socials
-Incloure l'auditoria social
-Cal centrar-se en el 13 de juny, en la investidura de l'alcalde
-En referència a l'acte d'investidura el Ramon A. proposa de parlar abans de votar fent
èmfasi en allò que VeC vulgui remarcar els 3 primers mesos que s'ha plantejat abans i
explicar el sentit del vot.
-Cal treballar complicitats abans del 13 de juny.
-Es proposa afegir l'auditoria ambiental en les prioritats pels 3 primers mesos.
-Quant al ROM el que caldria és ser bel·ligerant en el compliment de tot el que preveu.
-VeC haurà de participar amb 22 persones per les comissions que ja existeixen.
-Existiria la possibilitat d'ajuntar esforços amb un bloc social (40,5% dels vots: CUP, ERC i
VeC)
-Cal parlar de converses no de pactes.

S'aprova per unanimitat establir converses amb la CUP i ERC, i crear una comissió de 4
persones per aquestes converses, el Ramon Arnabat, el Toni Peñafiel, la Merce Grau i la
Verónica Cenjor.
5.
Altres
S'informa que demà dia 3 es farà una roda de premsa.
6.
Propera assemblea
La propera assemblea serà el dijous dia 11, la qual tractarà les converses que s'hagin
pogut fer, l'estratègia per la investidura i l'economia.
7.
Acords
-Acta assemblea dia 30 d'abril: s'aprova per unanimitat.
-Establir converses amb ERC i CUP. S'aprova per unanimitat.
-Grup que farà les converses: Ramon Arnabat, Toni Peñafiel, Mercè Grau i Verònica Cenjor.
S'aprova per unanimitat.
-S'acorda ser actius a l'Ajuntament per canviar inèrcies, en aquest sentit, es proposa i
s'accepta per l'assemblea de plantejar un canvi en la sessió de constitució de l'Ajuntament
el 13J, de manera que les intervencions dels representants dels grups municipals es facin
abans de les votacions per l'Alcalde, per explicar el sentit del vot.

