Síntesi de la 18a Assemblea de GUANYEM VILAFRANCA – associació moviment impulsor de
confluència municipal celebrada a les 20:00 del dia 20/07/2015, a l'AAVV del barri de Sant Julià 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. S'inicia la sessió presentant l'ordre del dia.
2.
Aprovar, si escau, l'acta de l'assemblea del dia 25 de juny
S'aprova per unanimitat.
3.

Punts de l'ordre del dia del Ple Municipal

Els regidors de VeC exposen a l’assemblea els punts de l'ordre del dia del Ple Municipal de demà dia
21 de juliol, ordre del dia que han fet arribar a tota l'assemblea. En relació a:
-Punt 1: Sindicatura de greuges. Informe al Ple de la Síndica de greuges de Vilafranca, sobre
l'exercici de 2014.
Es destaca que és rellevant que l'informe de la síndica conclogui que cada cop es perceb que hi ha
més persones sense recursos i que per tant recomana més atenció quant a temes de Serveis
Socials, i que més de la meitat de temes tractats estan relacionats amb la policia local.
S'està d'acord en tornar a fer la demanda, que ja havia fet ICV en la legislatura anterior, que l'informe
de la síndica de greuges es tracti en un ple extraordinari amb aquest únic punt.
-Punt 2: Pressupost municipal. Aprovació d'una modificació del pressupost de l'Ajuntament de 2015.
S'acorda que VeC s'abstingui ja que l'equip de govern no ha donat participació.
-Punt 3 : Consorci CONGIAC, i punt 4: Convenis servei d'aigües.
S'acorda donar-hi suport.
-Punt 5: Places de personal. Creació a la plantilla de personal de tres places de direcció d'Àrea (de
Serves Centrals i Hisenda, de Serveis a les Persones i promoció Social, i de Desenvolupament
Econòmics i Projecció Exterior), i d'una plaça de Cap de Protocol i Secretaria d'Alcaldia, amb sistema
de cobertura lliure prèvia publicitat, entre personal del mateix Ajuntament que compleixi els requisits
establerts.
S'acorda votar-hi en contra i que des de VeC es faci seguiment ja que els procediments estan
regulats i es considera que haurien de ser cobertes les places per Concurs-Oposició. Tanmateix es
desconeix si l’Ajuntament té un pla global per anar desplegant els llocs de treball de la corporació,
tenint en compte, a més, que en els propers mesos hi ha previstes moltes jubilacions.

-Punt 6: Catàleg de llocs de treball. Modificacions puntuals de certs llocs del Catàleg de llocs de
treball de l'Ajuntament, afectant un total de quatre llocs de treball.
Es proposa substituir unes places de funcionari, (Recursos Humans i direcció de l'àrea d'Urbanisme),
per càrrecs de confiança que nomena directament la Junta de Govern. Des de l'assemblea de VeC
es considera que caldria substituir un funcionari per un altre funcionari.
S'acorda votar-hi en contra, per no tenir clar tot l’organigrama municipal i fer aquests canvis quan es
produeix un augment de les retribucions i dedicacions de l’equip de govern. Tampoc hi ha un pla
previst per l'Ajuntament per anar configurant els llocs de treball de l'Ajuntament, i no s’ha informat a la
representació dels treballadors i als demés grups.
Al marge del contingut concret del punt s'opina que caldrà veure quina política urbanística es fa ja
que es substitueix un arquitecte per un enginyer, i que seria constructiu fer el seguiment junt amb la
CUP i ERC sobre el desenvolupament de l'urbanisme; caldria generar una comissió.
-Punt 7: Registre d'interessos de la corporació
S’informa que ja s'han presentat les dades personals per tal d'incorporar-les al registre (activitats i
béns personals)
-Punt 8: Decrets d'alcaldia
És donarà compte dels decrets sobre compensacions i retribucions econòmiques dels regidors.
L’actitud del nostre grup serà la de defensar que tots els regidors haurien de tenir el mateix dret
econòmic, variant només en funció de les dedicacions. En ser un punt on només es dona compte, no
està sotmès a votació.
-Punt 9: Nomenament de representants.
VeC proposa, tal com es va acordar a l'assemblea del dia 25 de juny, a Montse Romagosa per ser
representant al Consorci Sòciosanitari.
Pel que fa al Consorci Sanitari dels 2 representants de l'Ajuntament un serà de l'equip de govern i un
de l'oposició. Els regidors exposen que des de l'oposició s'han posat d'acord i es farà una roda, en
aquest cas serà la CUP qui enviarà un representant, amb el compromís de mantenir-los informats.
-Punt 10: Consell d'administració d'Aigües.
VeC proposa, tal com es va acordar a l'assemblea del dia 25 de juny, a Jordi Guilera pel nou consell
d'administració
-Punt 11: Consell d'administració de SERCOM
VeC proposa, tal com es va acordar a l'assemblea del dia 25 de juny, a Jaume Girona pel nou
consell d'administració.
-Punt 12: Moció TTIP. Moció del grup de VeC, de rebuig a l'Acord Transatlàntic de lliure Comerç i
Inversions.
L'assemblea hi mostra l'acord.
-Punt 13: Moció AMI. Moció de Cup i ERC, sobre la renovació de l'adhesió de l'Ajuntament a
l'Associació de Municipis per la Independència.
Es comenta que caldria demanar un referèndum perquè els ciutadans de Vilafranca es manifestessin.
S'acorda donar suport a la moció.
-Punt 14: Moció sobirania fiscal. Moció de CUP i ERC, sobre l'exercici de la sobirania fiscal.
S'acorda donar suport a la moció.

-Punt 15: Moció cas Expert. Moció de la CUP, demanant l'arxiu de la causa penal pel cas laboral
Expert.
Es comenta al respecte que ens cal estar atents per exigir que els conflictes laborals no s'acabin amb
conflictes penals.
S'acorda donar suport a la moció entenent que el que s'ha informat és verídic
-Altres punts:
-L'equip de govern presentarà una moció a favor de la reforma horària, el 15 de setembre
Vilafranca serà vila pilot, i els comerços tancaran a les 18h.
S'acorda donar-hi suport, tot i que es valora que hi hauria d'haver més entitats promotores, només
una associació d'empresaris i la de comerciants de Vilafranca ho estan impulsant.
-VeC, ERC i CUP formularan 4 precs en relació al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès.
-VeC preguntarà perquè no es va penjar la bandera del col·lectiu LGTB el 28 de juny, i en cas
que l'equip de govern argumenti no disposar d'un exemplar d'aquesta bandera se'ls n'oferirà una.
4.
Conseller al Consell Comarcal
S'exposa que a Entesa corresponen 2 consellers al Consell Comarcal, i que des d'Entesa proposen
que un sigui de VeC i l'altre representant dels altres pobles de la comarca. S'acorda per unanimitat
que el Toni Peñafiel sigui conseller al Consell Comarcal, i el Ramon Arnabat en sigui el substitut.
5.
Document d'organització
Des de la comissió que ho està treballant exposen que s'ha fet una reunió, que es va convocar oberta,
on s'han tractat els punts que caldrà modificar de la proposta presentada, en concret: el «grup polític»
i el «grup coordinador». Ara s'ha de revisar el document, tornar a fer una reunió de treball i o bé
presentar-lo a l'assemblea o bé seguir el procés de madurar el document. També es vol tractar el
tema de « quina organització, AMICM o VeC, acabem de prendre com a suport real del moviment».
Es recorda que l'associació AMICM va servir per posar en marxa el moviment, però després va caldre
configurar un partit, ara ens cal aclarir com volem seguir organitzats i un cop aclarida la manera nova
de funcionar i incorporada als respectius estatuts, haurem de veure en quin suport ens recolzem.
Serà adequat fer treballar només una organització de cara a simplicar les gestions i especialment
l'economia.
S'argumenta que sembla que el partit pot ser l'estructura més idònia ja que els partits són moviments
amb finalitats polítiques i sembla que la fórmula s'adequa més al que realment fem i som.
Es demana que en aquest procés aclarim com es comptabilitzen els membres i els simpatitizants, i a
la vegada mantinguem l'esperit obert i incloent de tots els membres de l'assemblea.

6.
Propera assemblea
S'acorda fer la propera assemblea el dilluns dia 7 de setembre.
7.
Altres
-Ton Salvadó demana de no ser ell el representant al Vinseum i a la vegada proposa que ho sigui el
Jordi Romeu.
S'acorda per unanimitat.

-Es pregunta si ens hem de posicionar pel 27-S, i acordem tractar el tema a l'assemblea del dia 7 de
setembre.
-S'acorda de crear una comissió per treballar i fer un seguiment exhaustiu del tema de l'hospital, fent
una crida a tots els membres de VeC.
-Els regidors informen que van demanar aclariment al tema dels sous dels membres del consistori.
Amb la informació rebuda es veu com la massa salarial dels membres del govern ha augmentat un
50% que no està justificat només pel compliment de la nova normativa que obliga que els membres
de l'equip de govern estiguin en règim de contracte laboral, ( no tenen el mateix tracte pels membres
de l'oposició) sino per augments de sous.
8.
Resum dels Acords de l’Assemblea:
-Informe de la Síndica de Greuges: demanar a l'equip de govern que pel proper informe de la Síndica
de Greuges es convoqui un ple extraordinari amb aquest únic punt.
-Acords, presos per unanimitat, en relació al Ple municipal:
-Punt 2: abstenció.
-Punt 3 i 4: donar-hi suport.
-Punt 5: fer seguiment del compliment dels reglaments existents. Votar-hi en contra.
-Punt 6: votar-hi en contra.
-Punt 8: No s’ha de votar.
-Punt 9: presentem Montse Romagosa
-Punt 10: presentem Jordi Guilera
-Punt 11: presentem Jaume Girona
-Punt 12,13, 14 i 15: donar-hi suport.
-Moció a favor de la reforma horària: donar-hi suport
-Formular els precs en relació al consorci Sanitari
-Preguntar a l'equip de govern perquè no es va penjar la bandera LGTB
-Conseller al Consell Comarcal: s'acorda que sigui el Toni Peñafiel.
-Propera assemblea:s'acorda fer-la el dilluns 7 de setembre.
-Representant al Vinseum: s'acorda que sigui el Jordi Romeu.
-Posicionament pel 27-S :s'acorda tractar-ho a l'assemblea del dia 7 de setembre.
-S'acorda crear una comissió per treballar el tema de l'hospital.

