Acta de l'assemblea de Vilafranca en Comú
Prèvia al Ple Municipal de l'Ajuntament

-Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrer St.Pere, 28).
-Data: Dilluns 17/12/2018
-Hora: 19.00h. Inici assemblea. 21.00 final.
-Assistents: 16

Ordre del dia

1)- Aprovació de l'acta del'assemblea de Vilafranca en Comú del dia 26.11.2018.
ACTA ESMENADA. ES PENJARÀ A LA WEB L'ACTA REFETA AMB L'ESMENA.

2)- Debat sobre els punts de l'Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 18 de desembre de
2018.
1. ACTA PLE. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de 27/11/2018.
ES DÓNA PER VÀLIDA.
2, 3/2018/ HIS_OF. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2019. Aprovació definitiva si
s'escau, de les modificacions de les ordenances fiscals, dels preus públics i de les
prestacions patrimonials de caràcter no tributari per a l'exercici 2019.
Hem presentat 17 al·legacions i no se n'ha acceptat cap. L'EdG diu que si
s'acceptessin, s'haurien de modificar les Ordenances. La qüestió és que, si es
debatessin abans, no s'hauria de modificar res.
Les nostres al·legacions van en la línia dels dos darrers anys: ordenances més justes
socialment i mediambientalment:
-residus: volem premiar a qui generi menys i recicli més.
-IBI: sobre aquesta taxa els ajuntaments tenen poc espai de maniobra, només poden
actuar sobre el 10% dels valors més alts.
Nosaltres proposem apujar l'IBI del 10% dels immobles amb més valor cadastral habitatges exclosos-. Amb aquesta mesura, es recaptaria més que amb l'ordenança
actual, i es guanyaria en capacitat per bonificar.
També, en la nostra línia, demanem que els ajuts siguin segons renda familiar, no
segons els paràmetres clàssics de família nombrosa, etc.

-Demanem que les cooperatives tinguin un descompte. La resposta de l'EdG és que
s'ha de fer un reglament.
-Insistim en la tarifació social a l'IMF. La resposta és que es passarà la proposta a
aquest ens per tal que l'estudiï.
ES VOTARÀ EN CONTRA. Nosaltres recaptaríem els mateixos diners amb una
distribució diferent de la pressió fiscal.
3. 3/2018/HIS_OF. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 31. Aprovació definitiva, si s'escau, de
la modificació de l'ordenança fiscal núm.31 reguladora de les prestacions patrimonials no
tributàries del servei de subministrament d'aigua potable i del servei de clavegueram pera
l'exercici de 2019 i següents.
És una modificació tècnica.
ES VOTARÀ A FAVOR.
4. 137/2018/ CNT APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 6 EQUIPS MULTIFUNCIÓ.
Aprovació si s'escau, de l'expedient de contractació administrativa pel subministrament de
6 equips d'impressió multifunció per a diferents dependències municipals.
ES VOTARÀ A FAVOR.
5. 6/2018/EG_RN APROVACIÓ PLA LOCAL LGTBI. Aprovació si s'escau, del Pla local LGTBI
2018-2022 de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
A partir de mocions nostres -2015 i 2016- i d'altres grups municipals, finalment la
regidoria, juntament amb la Diputació, han elaborat aquest Pla.
ES VOTARÀ A FAVOR.
6. 56/2018/ SEC_MP MOCIÓ PER LA REPROVACIÓ DEL REI FELIP VI Moció presentada pel
grup municipal de la CUP per la reprovació del paper del rei Felip VI durant els fets
d'octubre de 2017 i l'abolició de la monarquia.
Hi ha debat sobre aquesta qüestió, amb diferents posicionaments:
Una opció és votar a favor, sense donar explicacions i sense perdre el temps. El
temps s'ha de dedicar a les qüestions socials.
És difícil decidir el sentit del vot perquè aquesta moció barreja molts conceptes.
Es demana que, a l'hora de votar, els regidors hi siguin i que votin allò que s'ha
decidit en Assemblea.
Es debat també sobre la discrepància del vot: la diversitat és una riquesa dels
Comuns. Allò important és el debat i la decisió en Assemblea.
La diversitat pot mostrar-se entre els regidors o dins l'Assemblea.
Es passa a votació: A FAVOR 10, ABSTENCIONS 3, EN CONTRA 0

ES VOTARÀ A FAVOR.
7. 58/2018/SEC_MP MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL Moció presentada pel grup municipal del PDECaT per denunciar el
bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de
fam.
Novament hi ha debat, amb exposició de diferents posicionaments:
No hi ha cap bloqueig, des del punt de vista jurídic.
Es proposa abstenció, per tema estratègic de partits.
És delicat jugar amb el tema de la vaga de fam.
Hi ha una proposta d'emetre 2 vots diferents: abstenció -per desacord en molta part
del redactat- i a favor -en suport humanitari als qui fan vaga de fam-.
Es passa a votació: A FAVOR 6, ABSTENCIONS 7, EN CONTRA 0, NO VOTA 1.
Tot i que les Abstencions representen la majoria, els regidors manifestaran dos
sentits de vot diferents, coincidint amb una de les propostes debatudes:
ES VOTARÀ ABSTENCIÓ, per desacord en gran part del redactat de la moció.
ES VOTARÀ A FAVOR, en suport humanitari a la vaga de fam.
8. 59/2018/SEC_MP MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DEL CASAL DE NADAL Moció presentada
pel grup municipal d'ERC per la recuperació del Casal de Nadal municipal per a tots els
infants de la vila.
S'exposa tot un argumentari posicionant-nos a favor d'aquesta mesura. S'adjuntarà
com ANNEX I d'aquesta acta.
ES VOTARÀ A FAVOR, I DEMANEM ENCAPÇALAR-LA.
9. 60/2018/SEC_MP MOCIÓ 30% DE SOSTRE A HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL. Moció
presentada pel grup municipal de VeC referent a destinar el 30% del sostre dels edificis de
nova construcció i els sotmesos a rehabilitació integral en sòl urbà consolidat a habitatges
de protecció oficial.
Es comenta la nostra proposta de moció, remarcant que aquest 30% té sentit amb
una visió de futur, perquè l'efecte «gentrificació» de BCN, tot i les mesures que està
portant a la pràctica l'Ajuntament de BCN, ens acabarà afectant a comarques. I si no
comencem ara a aplicar mesures a comarques, farem tard.
ES VOTARÀ A FAVOR.
10. Precs i preguntes.
- Com s'està executant la Moció pel Vot x tothom, aprovada al Ple passat.
- Es va demanar, en Plens anteriors, de implementar millores en algunes parades del
microbús urbà, tipus marquesines, bancs, etc. Demanar per l'estat d'aquestes millores.

-Es pregunta pels criteris que han portat a establir el carrer del Casal com a zona de
vianants . Perquè aquest carrer i no d'altres?
-La biblioteca de l'Eugeni està tancada per obres. El seu ús és públic, no només pels
alumnes de l'Eugeni. Al costat hi ha una altra biblioteca -de l'Alt Penedès- tancada. Què s'hi
pot fer??
3)- Eleccions municipals Maig 2019. Candidatura i Campanya.
Donada l'hora, es deixa per a la propera Assemblea.
4)- Informacions vàries de grups de treball, Comissions i organismes municipals.
Donada l'hora, es deixa per a la propera Assemblea.
5)- Informacions en general.
1. S'informa sobre la reunió mantinguda entre diversos membres de VeC per parlar de la
difusió de les nostres tasques per totes les xarxes i mitjans possibles, a nivell intern i a nivell
extern.
S'intentarà difondre 1 tema setmanal, més enllà de RdP, Mocions, etc. Qui estigui interessat
en algun tema en concret, que contacti amb el Jordi Castellví.
2. S'informa del calendari dels propers actes:
-Reunió amb l'AAVV Les Clotes -20.12.2018-.
-Reunió del GT Territori i Urbanisme -21.12.2018- per treballar les al·legacions al Pla del
carrer Comerç.
-12.1.2019: 2a part del Debat dels Grans Eixos.
-15.1.2019: Xerrada sobre Sanitat.
-21.1.2019: Assemblea prèvia al Ple municipal del 22.1.2019.
-30.1.2019: Debat Medi Ambient.
-13.2.2019: Debat Benestar Animal.
6)-Bones Festes amb brindis.

Vilafranca del Penedès, 17 de desembre de 2018

ANNEX 1
Per argumentar a favor de la moció del casal de Nadal
(PREVI A TENIR CLAR QUE ELS CASALS D’ESTIU A QUÈ FA REFERÈNCIA LA MOCIÓ
SÓN EN MANS PRIVADES......QUE L’AJUNTAMENT S’HA DESDIT DE TOT)
L’Article 31 dels Drets dels infants estableix que els Estats membres reconeixen el dret de l'infant al
descans i a l'esplai, al joc i a les activitats d'esbarjo adequades a la seva edat, a participar lliurement
en la vida cultural i les arts, i el deure de les administracions de fer-ho possible.
En un informe del 2014, el síndic de greuges de Catalunya denuncia la desigualtat en l’accés al
lleure segons la situació socioeconòmica de la família i argumenta que els infants socialment menys
afavorits hi participen menys. A la vegada que reivindica la importància de l'educació en el lleure
com una de les maneres d'incidir en l'equitat i la cohesió social.
Segons dades publicades per l’Ajuntament de Vilafranca, en el curs escolar actual gairebé un 25%
(Caldria corroborar aquestes dades, crec que són superiors)de l’alumnat que viu i està escolaritzat a
Vilafranca de P3 a 4t d’ESO ha rebut ajuts a l’escolarització. Això vol dir que, com a mínim,
gairebé una quarta part de l’alumnat de Vilafranca viu en famílies que tenen dificultats econòmiques
per atendre les necessitats educatives bàsiques dels seus fills. Aquests infants ho tindran molt difícil,
aquest NADAL, per participar activitats de lleure, o en viure el seu temps lliure en positiu,
probablement estaran sols a casa amb una pantalla davant.
Penseu que alguns ni tant sols podran sortir a jugar a pilota perquè a la plaça propera està prohibit...i
es clar els patis de les escoles romanen desèrtics però ben tancats. I això que aquest consistori va
aprovar una moció a favor d’obrir-los!!!!!
Vilafranca havia gaudit d’una oferta pública municipal de casals d’estiu i casal d’hivern però
l’Ajuntament ja fa uns 8 anys (cal comptar-ho) se n’ha anat retirant, deixant aquestes iniciatives en
mans de la iniciativa privada. I la crisi econòmica ha fet la resta per afavorir les desigualtats. Per
això pensem que cal una aposta de finançament públic potent per a l’educació en el lleure que
permeti una major equitat i afavoreixi l’educació integral dels nostres infants també en període de
vacances escolars. HO VENIM DIENT DURAN TOTA LA LEGISLATURA.
L’Ajuntament de Vilafranca ha de reflexionar i engegar polítiques d’accessibilitat al lleure educatiu
per evitar que les desigualtats ja presents de per si en aquest àmbit es reprodueixin i s’intensifiquin
una vegada més aquest estiu. Que eviti que aquest 25% d’infants que tenim situats en la franja de
les dificultats econòmiques, i molts més, quedin exclosos del lleure educatiu.
En les activitats d'estiu els infants poden exercir la participació d'una manera més oberta i creativa.
Vénen dies de vacances escolars, però no de vacances de viure, ni d’experimentar, ni de conviure,
ni de divertir-se, ni d’allunyar-se de les mancances familiars. No hauria de ser, de cap manera, un
temps de vacances per al lleure educatiu de tots els nostres infants.
i per acabar recordar que l’article 3 DE LA CONVENCIÓ DELS DRETS DE L’INFANT ens
recorda que l’interès de les nenes i dels nens és sempre superior. (caldria buscar-lo)

