Acta de l’Assemblea
Dia 28/09/2015, 20 h. L’Escorxador.
Assistents: 30

1) Nomenament de Secretari/a
S’accepta que el Roderic Villalba assumeixi aquestes tasques per un
temps.
2) Aprovació acta 20/07
S’aprova
3) Aprovació acta 07/09
S’aprova
4) Temes del Ple:
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS
1. POUM TANATORI.
Aprovació inicial d'una modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística
municipal (POUM), sobre l'ús de tanatori.
La moció tirarà endavant. Hi haurà un temps d’exposició pública en què es
podran fer al·legacions. Les noves empreses seran de titularitat municipal,
públiques o mixtes.
Qüestions bàsiques:
El tanatori hauria de ser un servei públic. La qüestió és què cal fer al respecte?
Que n’hi hagi més d’un no garanteix la lliure competència.
Se sospita que algú deu estar interessat en aquest negoci.
És un equipament relativament infrautilitzat.
El 20% de la superfície de VFP és susceptible de rebre un tanatori. L’argument
que donen: la mobilitat. Es modifiquen moltes zones amb mecanismes
estranys.
La normativa és del 97. Difícil de negar-s’hi si alguna empresa el vol fer. Cal
que l’ajuntament justifiqui la necessitat d’un altre equipament. Garantir el servei
per part de l’ajuntament.
Avaluació ambiental. Quan s’instal·li s’haurà de fer l’avaluació ambiental de
l’activitat.
Un altre tema important: la modificació del pla general demana una audiència
publica, un procés participatiu, que no és només informació pública. Això és
exigible amb la llei d’urbanisme a la mà.
Tothom utilitza el tanatori? Es d’àmbit comarcal? Com funciona? Quines
alternatives hi ha a nivell de comarca?
És necessari aquest servei, a banda del que ja tenim? I els controls dels preus?
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Cal gestionar bé tel tema, d’acord amb l llei.
Hi ha preus públics. L’enterrament pot ser gratuït en casos extrems, i ho
assumeix l’ajuntament.
El tanatori es municipal, en concessió, a 99 anys. Cal consultar el prec de
condicions.
El tema del crematori va provocar molta polèmica el 2007.
Si només és un problema de preus, abordem el tema, i prou.
És motiu de preocupació per a la gent gran la gent gran. A Sant Sadurni és
mes econòmic.
Es considera oportú plantejar el tema en base a la manca del procés
participatiu i del tipus d’empresa adjudicatària: apostar per una cooperativa
sense ànim de lucre i amb criteris de sostenibilitat.
Es demana per part dels regidors de VeC que se’ls faci arribar la informació
tècnica oportuna per a poder preparar la seva intervenció al ple.
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL
2. CONSELL CONVIVÈNCIA I POLICIA.
Aprovació inicial de la creació del Consell Municipal de Convivència i Policia
Comunitària i del seu Reglament, fruit de la unificació dels anteriors Consells de
Convivència i Policia Comunitària.
L’argumentació de l’equip de govern és per simplificar les coses.
Planen molts dubtes sobre la proposta d’unificació. Es vincula convivència –
immigració – seguretat ciutadana en un mateix consell.
Els reglaments actuals dels dos consells són ben diferents. Ens hauríem
d’oposar a unificar-los. O es feia un mal ús abans o es farà un mal us ara.
Estan informats els membres dels consells afectats? Si es que no, no anem bé.
L’equip de govern es basa en què hi ha una demanda, que no està
documentada. Han eliminat molts mecanismes de control sobre la policia
comunitària.
Que reuneixin els consells, en parlin i es torni a plantejar el tema.
Es farà una aprovació inicial. Després hi haurà una fase d’al·legacions.
És una qüestió bàsica de participació ciutadana. Calen les actes.
ALCALDIA
3. DECRETS CÀRREC DE CONFIANÇA.
Donar compte al Ple d'un decret de 23/7/2015 nomenant un càrrec de
confiança (director d'Àrea d'Acció Territorial i Serveis Urbans).
Es el Pepitu Torrents.
Els càrrecs de confiança no poden fer tasques de direcció, amb llei a la mà.
Això ja se’ls va dir però…
4. MOCIÓ REFUGIATS.
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Moció del grup de VeC, sobre adhesió a la Xarxa de ciutats i pobles refugiats
per a l'acolliment de persones refugiades.
A la comissió informativa es va fer incidència per part nostra en les causes. Es
demana un fons de caràcter extraordinari, no en detriment d’altres recursos.
La normativa internacional garanteix un habitatge, un subsidi, una assistència
educativa, classes d’idiomes…
És necessari demanar un partida especifica a l’ajuntament.

5. MOCIÓ REFUGIATS.
Moció de l'alcaldia, a proposta del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i amb el suport d'ACM i FMC, de suport a l'acollida de
població refugiada víctima de conflictes armats a la Mediterrània.
Es mantindrà la pròpia moció i, segons com vagi la cosa, ja es decidirà.
6. MOCIÓ GARANTIA + 55.
Moció d'ERC, de suport a la creació de la prestació "Garantia + 55", impulsada
per la UGT de Catalunya.
Es decideix votar a favor.
7. PRECS I PREGUNTES
1. Preguntes per formular al ple:
-

Sobre la biblioteca Torres i Bages. S’obre el 13.10
Caldria fer, més endavant, una moció seriosa sobre el tema bibliotecari a
la vila.

-

Educació. Pregunta sobre l’inici de curs. Total normalitat? Demanar la
convocatòria del CEM

2. Preguntes del darrer ple no contestades:
-

La bandera del col·lectiu GLXX que no es va penjar al balcó de
l’ajuntament, i

-

les canalitzacions al barri de sant julià.

3. Més preguntes:
-

Ha sortit a exposició pública la connexió de l’AVE amb la xarxa de
regionals. Com ens posicionem? És un tema vital.
A l’Arboç? A La Granada? Objectiu: reduir el temps de Tarragona a
BCN En principi a l’Arboç (centre logístic Penedès)
Es va perdre ja fa temps la connexió de rodalies amb Tarragona, una
pèrdua brutal per Tarragona i Reus..
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-

Carrers nous sobre la llosa. Voreres punxegudes, no estan ben
acabats. Està pesat pels cotxes, no per les persones.

-

Ascensor de l’estació de rodalies. Fa un temps que no funciona.

-

Prec sobre els processos electorals. Cues i mala senyalització.

-

Desequilibri de meses, en la distribució del cens assignat 800 – 400
votants).

5) Local de VeC
L’Agustí i Xavi han fet prospeccions de locals.
Una reflexió: per a què volem el local?
Criteris de sostenibilitat i mínima despesa.
Tema obert. A la propera assemblea, decidir a partir d’una proposta. Es
pot compartir el local per part de les entitats i grups de VeC?
6) Creació de noves comissions
No es parla del tema per manca de temps.
7) Dates de les properes assemblees
Dilluns, 5.10.2015, trobada per parlar del nou model d’organització, a
l’Escorxador, a les 20h.
8) Altres temes
Estat de comptes.
1.920,00 € disponibles -744,00 € pendents de pagar a l’Entesa per la
col·laboració a les municipals.
La Magda Salvadó, el Jean Pierre Palacio i el Marc Marrugat tenen les
firmes del compte que, finalment, s’ha obert a la Caixa d’Enginyers. El
talonari de xecs el té el Marc, i una targeta Visa Clàssic d’empresa amb
500€ de dèbit, per pagar i pel caixer automàtic.
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