Síntesi de la 17a Assemblea de GUANYEM VILAFRANCA – associació moviment
impulsor de confluència municipal celebrada a les 20:00 del dia 25/06/2015, a
l'Escorxador de Vilafranca del Penedès.
•

Assistents: 35 (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 17a assemblea del moviment.
S'inicia la sessió presentant l'ordre del dia i es demana agilitat en les intervencions de
cara a poder tractar tots els punts tenint en compte que el punt 4 es preveu que sigui
una mica lent i poder així complir l'horari previst.
2.
Aprovar, si escau, l'acta de l'assemblea del dia 11 de juny
S'aprova per unanimitat.
3.
Informació de l'inici de la legislatura de l'Ajuntament
Els regidors informen que:
-Després la presa de possessió del dia 13 es farà el primer ple ordinari el dia 30 on
s'oficialitzarà el cartipàs municipal que permetrà el funcionament de l'Ajuntament.
Es recorda que l'assistència als plens és pública i que val la pena que un bon grup de
membres de VeC hi vagi.
-S'ha hagut de formalitzar com a grup municipal VeC, cosa que dóna dret a tenir un
correu de l'ajuntament (vilafrancaencomu@vilafranca.org), a tenir un despatxet i a rebre
una assignació mensual com a grup municipal de 1500€+10€ per regidor. Es constata
que no han abaixat l'assignació. Caldrà obrir un compte específic pel grup municipal, es
farà a una entitat de banca ètica.
-El portaveu serà el Ramon i el portaveu suplent serà el Toni.
-Existeixen 4 comissions informatives a les quals hi poden assistir els 2 regidors.
-Arran el pacte CiU i PSC es creen 5 àrees: alcaldia, urbanisme, serveis a les persones,
gestió, hisenda i serveis centrals i promoció econòmica.
-S'ha fet una junta de portaveus, on VeC amb el suport de la CUP i ERC ha demanat que
es posi la bandera del col·lectiu LGTB al balcó de l'Ajuntament el proper dia 28 de juny:
dia internacional de l'orgull LGBT (lesbiana, gay, bisexual i transexual)
-Els plens es faran els tercers dimarts de cada mes i per tant caldrà canviar les
assemblees de VeC als dilluns.
-La proposta de retribucions que proposa l'actual equip de govern és: el sou brut de
l'alcalde comptant dedicació al 100% de 55.000€, el dels regidors caps d'àrea de
49.000€ i els altres regidors de govern a partir de 42.000€ en funció de la dedicació.

Es valora que caldrà fer una comparació amb el que es cobrava a l'antic consistori i el
que s'ha previst en l'actual.
-Les retribucions als regidors de l'oposició seran de 900€ pels portaveus dels
diferents grups de 400€ per la resta de regidors de l'oposició, però no en concepte de
sou sinó d'assistència a les reunions.
Es valora que l'oposició està menystinguda ja que aquests regidors no cotitzen a la Seg
Soc. ni els retenen l'IRPF, de manera que es considera que cal denunciar la precarització
de l'oposició. Cal reforçar la idea que tots són ajuntament.
Es fan aportacions en el sentit que cal estar atents a les incompatibilitats que els
regidors del govern puguin incórrer, a estudiar si hi ha hagut un augment dels sous dels
regidors de l'equip de govern… S'està d'acord en defensar a partir del nostre codi ètic
que el sostre que es considera correcte, des de VeC, per dedicació exclusiva és de
2.200€.
-Hi ha la intenció des de l'equip de govern de crear de moment 2 càrrecs de confiança:
el de comunicació i el coordinador d'urbanisme i mobilitat.
En aquest sentit l'assemblea considera que cal posicionar-se en contra ja que
l'Ajuntament té personal suficientment qualificat.
4.
Representació als òrgans municipals
S'inicia aquest punt explicant que l'assemblea designarà, a partir de les propostes
rebudes i exposades en un cartell, els representants de VeC als diferents òrgans de
l'Ajuntament, representació que ens permetrà participar de manera directa i a la vegada
veure el funcionament de l'Ajuntament.
Es trien els representants a:
1.-Empreses públiques municipals
-Aigües de Vilafranca: Jordi Guilera
-EPEL Institut Municipal de Formació: Roderic Villalba
-SERCOM: Jaume Girona
-Consorci Sòciosanitari de Vilafranca: Anna Girona
2.-Consells i comissions municipals
-Comissió Gent Gran: Josep Sala
-Comissió Municipal Habitatge: Xavier Cadafalch
-Comissió Solidaritat i Cooperació: Raquel Rivas
-Comissió Transports Públics: Marta Àvila
-Consell Escolar Municipal: Magda Salvadó
-Consell Municipal Arts Escèniques: Anna Tomàs
-Consell Municipal Convivència i Policia Comunitària: Jean Pierre Palacio
-Consell Municipal de Comerç i Turisme: Mercè Grau
-Consell Municipal de Medi Ambient: Xavier Peñafiel
-Consell Municipal de Salut: Toni Llovet
-Consell Municipal de Serveis Socials: Verònica Cenjor
-Consell Municipal d'Esports: Dídac Salvadó
-Consell Municipal d'Igualtat: Meritxell Tardà
-Comitè Avaluació Llei de Barris Espirall: Anna Pujadó

3.-Patronats, fundacions i consorcis ( en aquest cas el nomenament no va lligat
necessàriament amb el canvi de govern)
-Patronat de la Fundació del VINSEUM: Ton Salvadó
-Fundació de la Festa Major: Jordi Castellví
5.
Conseller al Consell Comarcal
Pendent de tractar degut a manca de temps.
6.
Proposta de trobada de germanor
Pendent de tractar degut a manca de temps.
7.
Propera assemblea
Pendent de tractar degut a manca de temps.
8.
Altres
S'ha acordat per unanimitat donar suport a les reivindicacions dels treballadors de
Movistar.
Des de VeC es farà un comunicat.
9.
Acords
-Acta de l'assemblea del dia 11 de juny: s'aprova per unanimitat.
-Inici de la legislatura, s'acorda que:
-el portaveu del grup municipal sigui el Ramon i el suplent el Toni.
-manifestar el desacord en la precarització dels regidors de l'oposició.
-posicionar-se en contra del nomenament de càrrecs de confiança.
-Reivindicacions treballadors Movistar: s'acorda donar-hi suport.

