Síntesi de la 16a Assemblea de GUANYEM VILAFRANCA – associació moviment
impulsor de confluència municipal celebrada a les 20:00 del dia 11/06/2015, al local de
l'AAVV de La Girada de Vilafranca del Penedès.
•

Assistents: 37 (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 16a assemblea del moviment.
S'inicia la sessió un cop superada la campanya electoral i analitzats els resultats a la darrera
assemblea, es presenta l'ordre del dia i es demana agilitat en les intervencions de cara a
poder complir l'horari previst.
2. Aprovar, si escau, l'acta de l'assemblea del dia 2 de juny
Es demana incloure en les valoracions-reflexions que es van fer: «Ens va perjudicar no
haver signar el manifest de l'ANC»
S'aprova per unanimitat l'acta amb la modificació proposada.
3. Economia de la campanya i del moviment
S'exposa el document de l'economia de la campanya, document que s'ha enviat a tots els
membres de l'assemblea.
Es remarca que:
-La campanya ha costat un total de 10.275,74 €
-Hi ha hagut 10.911 € d'ingressos
-No es van vendre tots els bons previstos, però la despesa queda saldada i amb un xic de
superàvit. (Els bons sobrants es podran seguir venent)
-S'ha portat molt escrupulosament l'economia.
-S'ha de comptar que s'ha fet un estalvi per autogestió mínim de 3694€. No es compten
hores de coordinació, hores en elaboració dels materials….
-S'ha anat per sota del pressupostat.
-S'ha invertit 0,26€ per habitant de Vilafranca.
S'exposa l'economia de l'AMICM:
Es remarca que:
-Hi ha hagut 2665,97€ de despeses.
-Hi ha hagut 4195,67 € d'ingressos
-Es farà un donatiu a Entesa de 743,88€
S'aprova l'estat de comptes de la campanya i el del moviment per unanimitat.
Es fan aportacions:
-Caldrà informar de manera clara a la premsa de les despeses de la campanya i penjar-ho al
web.
-Quan es faci la roda de premsa caldrà que es remarqui com a maneres nostres:
transparència, austeritat i reciclatge.

-Fins ara hem anat fent aportacions voluntàries, ens caldrà pensar en com es manté el
moviment.
-Encara s'està pendent d'obrir el n.º de compte a Caixa d'Enginyers, es farà ben aviat,
aleshores es podrà pensar en posar un sistema al web per fer aportacions.

4. Contactes/converses amb els grups polítics
S'exposa que des de Procés Constituent demanen que el grup que es va crear per mantenir
converses amb els altres grups polítics s'amplïi a 5 i que el 5è sigui un membre de Procés.
S'argumenta que aquest grup ja té la tasca finalitzada, però que caldrà tenir-ho en compte
en properes ocasions.
Per part del grup que ha mantingut les converses s'exposa:
-S'ha buscat el contacte amb la CUP i amb ERC.
Amb ERC es va mantenir la setmana passada, es va captar bona entesa i els van exposar el
seu posicionament sobre la investidura. Des de VeC se'ls va plantejar fer un front comú en
els temes que compartim i en aquest sentit es va parlar de procurar fer una taula de treball
ERC-VeC i la CUP.
Amb la CUP la conversa es va fer ahir ja que ells van esperar haver fet la seva assemblea.
Des de VeC se'ls va plantejar fer un bloc amb els 8 regidors de l'oposició, i des de la CUP van
manifestar que ho veuen molt difícil. Tot i que van mostrar poca sintonia es va parlar de
poder treballar propostes concretes.
-L'alcalde de CiU , a través de la seva secretària, va demanar parlar amb els 2 futurs
regidors. Se'l va informar que les converses des de VeC es mantenen amb un grup de 4
membres format pels 2 futurs regidors i dues persones més de VeC, però finalment degut a
l'horari proposat hi van assistir els 2 futurs regidors. La valoració és que va ser una trobada
de cortesia. L'alcalde els va manifestar que volien crear dues taules per treballar amb tots
els grups municipals: temes socials i temes d'equipaments.
-Respecte la proposta de VeC per canviar el protocol de la investidura, ERC i PP van
manifestar estar-hi d'acord, PSC i CUP que no veien necessitat de fer el canvi i CiU va
comunicar que no es faria per dificultats de protocol (els correus rebuts de CiU per aquest
afer no han estat correctes).

5. Estratègia municipal de VeC
Es proposa per la sessió de la investidura:
-Fer un discurs de formes suaus però dur de contingut.
-Remetre's a l'herència del govern sortint: el CAP que no s'obrirà, el cobriment de la via…
-Donat que no s'ha pogut canviar el protocol es proposa fer una roda de premsa abans (es
desestima la proposta)
-Fer referència que s'han fet els acords a porta tancada.
-Com que els propers 4 anys seran clau, el discurs, a més de contenir una dosi de crítica,
caldria que fos il·lusionant, que manifestés a priori complicitats amb els partits d'esquerra
comptant que amb 8 regidors es podran fer acords, i manifestant, doncs, obstinació a
complir acords en temes socials.
-Es planteja la possibilitat de fer una roda de premsa conjunta amb els partits d'esquerra.

S'acorda: -votar el Ramon Arnabat.
-fer un discurs que reculli les propostes que s'han manifestat.
-fer una roda de premsa la setmana vinent que inclogui: valoració de l'herència
del govern sortint, els nostres comptes de la campanya i la postura de VeC per la
sessió d'investidura, relacionant-ho tot amb la transparència.
6. Presentació del document de Participació (funcionament post-eleccions)
Es presenta el document de Participació amb la idea de deixar un temps per fer-hi esmenes i
després elaborar el document final que ens ha de pautar com funcionar a partir d'ara.
Es justifica que com que hem finalitzat una etapa i se'n comença una altra hem de trobar
una manera nova de funcionar. S'explica l'origen del moviment que aviat farà un any. Origen
de gent diversa amb acords com el dret a decidir, el contracte ètic i la justícia social.
Es fa un repàs de l'organització inicial, dels grups de treball, diferenciant els estables dels
temporals, i dels moments clau del procés: elaboració del document La Vilafranca que
volem, acte de presentació, elaboració del document de principis, elaboració dels estatus de
l'associació, elaboració del codi ètic, elaboració de les llistes, celebració de la JVO, creació del
partit, la campanya...la jornada de les eleccions i finalment aconseguir 2 regidors.
S'exposa que cal actualitzar el sistema i per això es fa la proposta en el document que
tothom ha rebut, els punts principals són: (veg. el document)
-Principis generals.
-Assemblea
-Equip coordinador
-Equip polític
-Assemblea de ciutat
-Secretaria de participació
Es fan algunes intervencions:
-Es felicita el grup que ho ha treballat.
-Es planteja si es té en compte que tenim un límit de gent, des del grup que ho ha treballat
s'argumenta que ara és un bon moment per implicar més gent.
-Caldrà treballar-ho amb calma per tenir-ho a punt pel setembre.
-Caldrà avançar la decisió dels representants als òrgans municipals i no esperar a tenir el
document acabat.
-Es comunica que s'ha rebut un document de com funciona l'Ajuntament.
S'acorda: recollir esmenes i aportacions durant 15 dies, per tant fins el 25 de juny, i la
setmana següent fer assemblea, el 2 de juliol. Enviar a tota l'assemblea la graella dels
possibles representants de VeC als òrgans municipals.
7. Propera assemblea
S'ha tractat al punt anterior.
8. Altres

9. Acords
-Acta assemblea 2 de juny: s'aprova per unanimitat.
-Estat de comptes campanya i AMICM: s'aprova per unanimitat.
-Fer donació de 743,88€ a Entesa: s'aprova per unanimitat.
-Acte d'investidura: votar el Ramon Arnabat i fer un discurs que reculli les propostes que
s'han manifestat a l'assemblea. S'aprova per unanimitat
-Roda de premsa: convocar-la per la setmana vinent. S'aprova per unanimitat.
-S'acorda que pel document de participació s'estableix un període per fer esmenes fins el 25
de juny.
-S'acorda enviar una graella amb el llistat de possibles llocs de representants de VeC als
òrgans municipals per tal de fer propostes de persones.
-S'acorda convocar la propera assemblea el 2 de juliol.
-S'acorda posar un identificador que ens visualitzi en els locals cada vegada que fem
assemblea.

