ASSEMBLEA DE VILAFRANCA EN COMÚ. 18/4/2016. Local de VeC
L’assemblea comença a les 20.10 h, hi assisteixen 25 persones, i es procedeix a
tractar els punts de l’ordre del dia.
1. VALORACIÓ DELS PUNTS DEL PLE MUNICIPAL 19/4/2016:
Punt 1: Aprovació acta anterior. No hi ha comentaris.
Punt 2: Nomenament d’un membre de la Fundació Festa Major. S’explica que ERC
canvia el seu representant. No hi ha comentaris.
Punt 3: Ordenança de circulació de Vilafranca. S’explica que el govern planteja una
nova ordenança de circulació, suposadament per actualitzar-la i per penalitzar l’ús
incívic amb les bicis. Se sotmetrà a aprovació inicial.
Es comenta que ens caldria fer una lectura profunda i anàlisi de la proposta
d’ordenança, per tal de presentar possibles al·legacions. Per tant, s’acorda abstenció
en l’aprovació inicial. De tota manera, es comenta que cal incidir en l’educació viària a
les escoles, ja que s’ha detectat que en els darrers anys n’ha disminuït l’interès. Cal
incidir més en ensenyar als infants i joves una conducció responsable de la bici i
alhora fomentar-la com a mitjà de transport. També es comenta que a Vilafranca molts
ciclistes no respecten les normes de circulació i ocupen espais dels vianants. La
conclusió és que la vila no està preparada per fer un ús majoritari de la bici i que falta
educació vial.
Punt 4: Modificació del pressupost. El govern aprofita aquesta modificació per
redistribuir part del romanent de l’exercici anterior, 716.000 €. Segons la proposta del
govern, 316.000 € es destinaran a pagar part d’una paga que es deu a la plantilla
municipal; 300.000 € més, a les obres d’urbanització de la llosa; 100.000 € a
intervencions per millorar l’eficiència energètica als edificis de les escoles.
Proposem un canvi: reduir la destinació a la llosa, per repartir-la entre recuperar les
subvencions a l’esport base (primer es proposa 40.000 €, però després es veu
preferible demanar-ne 52.000, per tornar al nivell precrisi de subvenció a l’esport
base), i afegir 50.000 € més a les actuacions a les escoles. Ens queda pendent
confirmar si és possible destinar import del romanent a subvenció, com proposem. Si
és possible, així ho proposarem al Ple. Si no s’accepta la proposta, ens abstindrem.
Punt 5: Abonament part paga extraordinària 2012. No hi ha comentaris.
Punt 6: Ordenança d’intervenció en les activitats. Se sotmet a aprovació inicial.
S’explica que suposadament ha de servir per afavorir la posada en marxa de noves
activitats a la vila. Permet l’obertura d’un establiment encara que estigui pendent
d’inspecció.

Al Ple preguntarem com pensa el govern posar en pràctica aquesta ordenança i ens
abstindrem, pendents de presentar al·legacions. Plantejarem que tot i que evidentment
estem d’acord amb què s’intenti promoure l’emprenedoria i l’obertura de nous negocis,
un canvi com el proposa aquesta ordenança requereix anar acompanyat d’un canvi
d’organització del cos d’inspectors. Creiem que en tot l’Ajuntament n’hi ha només 2,
per tant caldria incrementar els tècnics d’aquest servei, per tal de donar resposta
efectiva a les inspeccions de nous establiments. També es plantejarà que es cobri la
llicència en el moment que es tramita, tal com es fa amb els particulars, per evitar la
gran quantitat d’impagament de llicències que té l’Ajuntament.
Punts 7-12: Aprovació de comptes de les empreses i ens municipals. Són liquidacions
de comptes ja aprovats en els seus consells i els nostres representants de VeC no han
manifestat cap objecció, per tant s’acorda donar-hi suport.
S’informa, no obstant, que SERCOM té un important dèficit de 600.000 € que eixuga
l’Ajuntament. En part ho atribueixen a la davallada de la publicitat en un 30% els
darrers anys, però ens planteja dubtes sobre la gestió que s’està fent i si és un model
de mitjà de comunicació adequat al moment actual. Sobre el VINSEUM, s’acorda
preguntar al Ple sobre el nomenament proper del nou president. Sobre l’Oficina
d’Habitatge, amb els números presentats es culmina la seva liquidació.
Punt 13. Ajut per empreses vinícoles. S’havia aprovat inicialment, com que hi ha hagut
al·legacions cal tornar-ho a portar al ple. Ens abstindrem.
Punt 14. Moció sobre els refugiats de la guerra de Síria (PSC). Veiem que no va més
enllà que una declaració d’intencions i de bones paraules. Proposarem esmenar-la
perquè concreti quantes persones estem disposats a acollir a Vilafranca i que inclogui
també un pla d’acollida, amb previsió d’habitatge, escolarització, sanitat, etc. Per tant,
hi demanarem concreció i que sigui d’aplicació real des del municipi. Es proposa
també que en la intervenció es recordin conceptes com què és un refugiat, que hi ha
tractats internacionals que obliguen l’acollida, i també una reflexió sobre la hipocresia
d’un estat que ven armes als fronts en guerra.
Punt 15. Moció per la retirada del copagament confiscatori per persones amb
discapacitat (PSC). Hi donarem suport, tot i que considerem que és portar un debat al
Ple de temes que no afecten a la vila, això afavoreix la desafecció de la ciutadania.
Punt 16. Moció per un pla local d’equipaments (CUP). Demanarem encapçalar-la. Es
comenta també que el grup d’educació de VeC està treballant en un projecte per
utilitzar els equipaments escolars en temps de lleure.
Sobre la moció que havíem de portar al Ple des de VeC, per la creació d’un consell
municipal de territori i urbanisme, no forma part de l’ordre del dia. Es confirma que es
va entrar a registre el dimarts anterior, per tant, amb temps de sobres perquè entrés a
l’ordre, però no consta registrada i no disposem de la còpia que ho confirmaria. Per
tant, hem demanat que es tramiti d’urgència, si no s’accepta per part del govern la
deixarem pel proper Ple.

Precs i preguntes:
-

-

-

-

Compliment de la moció sobre els animals que vam presentar des de VeC fa uns
mesos. És cert que s’han creat espais d’esbarjo per gossos, però les entitats
animalistes han rebut queixes que les fonts no funcionen i que no hi ha bosses. Les
redactores de la moció lamenten que no s’ha avançat en res més del contingut de la
moció i que la campanya de civisme que ara ha presentat el govern, centrada en les
caques de gossos, no s’ha aprofitat per fer una campanya de foment de la tinença
responsable dels animals, amb instal·lació de microxip i cens.
Oficina DNI: Col·lapse per donar hores
Junta de portaveus – Moció social?
Zona de carrega i descarrega davant de l’SPAR: s’han tallat 4 arbres al Passeig Rafel
Soler
Zona blava Sant Julià
o Es pot tornar a la gestió directe?
o SABA te un conveni fins el 2021
Documentació pendent per part del l’equip de govern
o Conveni URV, etc
o Transport públic: rodalies
Tallers de memòria: s’externalitza?
Aparcament en C/. General Cortijo en el tram entre Passeig Rafel Soler i Avinguda
Europa, es va posar una senyal de prohibit aparcar ambdós costats. Es varen multar
tots els cotxes aparcats i l’endemà es va treure la senyal.

2. ACTES DE CELEBRACIÓ DEL PRIMER ANIVERSARI DE LES ELECCIONS
MUNICIPALS 2015
o
o
o
o




Balanç d’accions
Conferencia / col·loqui
Inversions municipals
Procés de participació
Jornada de formació
Roda de premsa
Bústies ciutadanes
TRIPTIC
Digital
En paper
El grup de treball proposa, 15.000 exemplars. Cost total, que inclou, disseny, impressió
i distribució: a 2 tintes, 1.714€ - a 4 tintes 2.064€
Intervencions
En contra:
- Despesa molt elevada
- No es llegeix





- Hi ha altres formes de fer presencia
- No és el moment
- Son diners públics que no s’haurien de gastar en fer-nos propaganda
- No se sap el contingut
A favor:
- Arriba a 15.000 llars que son 40.000 ciutadans/nes.
- No tothom segueix les xarxes socials
- Donem informació, no es propaganda
- Ens fem presents
- Qualsevol altre mitja és molt més car
- El nostre pressupost permet fer aquesta acció i d’altres més socials, no son
excloents
Propostes:
- Pensar la manera de que tingui un retorn
- Fer la presentació el dia 24/05/2016 i anunciar que es farà arribar a totes les
cases perquè els ciutadans/nes puguin retornar-lo amb propostes
- Votar l’autorització per fer el tríptic
 Votació: 13 vots a favor i 3 abstencions. Cap vot en contra

