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

-Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrer St.Pere, 28).
-Data: Dilluns 18/02/2019
-Hora: 19.00h. Inici assemblea. 21.00 final.
-Assistents: 21

Ordre del dia

1)- Aprovació de l'acta de l'assemblea de Vilafranca en Comú del dia 21 de gener de 2019.
ACTA APROVADA.
2)- Debat sobre els punts de l'Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 19 de febrer de 2019.
1. ACTA PLE. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària 22/01/2019.
ES DÓNA PER VÀLIDA.
2. 13/2019/EG_CON PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA. Adhesió si
s'escau, al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya: un compromís per a l'èxit
educatiu, impulsat per la sindicatura de Greuges de Catalunya, amb la col.laboració del
Departament d'Educació i amb la participació dels diferents agents de la comunitat
educativa.
Aquest pacte en principi tenia molts suports. USTEC I FAPAC s'han retirat.
Aquest pacte no va a l'arrel del problema, que és la mateixa existència de l'escola
concertada.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca nega que hi hagi segregació a la
vila. Hem demanat les dades i ens les neguen. Hem hagut de recórrer a l'organisme
de Transparència.
Som el grup municipal que ha treballat més aquest tema.
Si de veritat el nostre equip de govern vol fer coses contra la segregació -que nega-,
es poden fer amb pacte o sense.
RESULTATS VOTACIÓ: SÍ 1 / SÍ CRÍTIC 8 / ABSTENCIÓ 11. ES VOTARÀ ABSTENCIÓ.

3. 2/2019/ EG_GO DENOMINACIÓ DE L'ESPAI JOVE. Aprovació si s'escau de la denominació
de l'espai jove ubicat al carrer Baltà de Cela, 45-47 (antic mercat de la Pelegrina).
Havia de ser un Centre Cívic i no ho és. Tot i que els diners s'han tret de la Llei de
Barris.
No s'ha fet participació, ni als joves ni al barri.
No s'ha treballat la facilitat d'accés: carril bici, bus.
No hi ha Plà d'usos, ni pel local de la plaça Dr.Bonet -entitats- ni per l'Espai Jove.
ES VOTARÀ A FAVOR, recordant/fent crítica de com s'han fet les coses.
4. 3/2018/URB_PGU. MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM CARRER COMERÇ. Aprovació
provisional si s'escau de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de
Vilafranca del Penedès, que afecta concretament l'àmbit del carrer del Comerç.
Vilafranca en Comú va plantejar, ja el 2016, un Consell Municipal d'Urbanisme, una
de les funcions del qual fos debatre qüestions d'aquest tipus. I es va plantejar, ja, un
Pla de millora del carrer Comerç. Es va refusar perquè -segons l'equip de govern- el
2017 estava previst presentar el Pla del carrer Comerç. Un Pla que no contempla ni
la mobilitat, ni els equipaments, ni està pensat pels veïns.
Quant a aquest Pla que es presenta demà al Ple, Vilafranca en Comú ha presentat
17 al·legacion, de les quals se n'han acceptat 3.
Vilafranca en Comú, juntament amb els veïns i ERC, ens plantegem seguir tot el
recorregut de les al·legacions.
L'equip de govern té pressa per aprovar el Pla. En paraules de l'alcalde, ara tenen
majoria per fer-ho.
ES VOTARÀ EN CONTRA.
5. 5/2019/SEC_MP MOCIÓ EN SUPORT A LA VAGA FEMINISTA. Moció presentada pel grup
municipal de la CUP en suport i adhesió a la vaga feminista convocada pel 8 de març de
2019.
Es demana a l'equip de govern suport logístic i màxima visibilització, per ex.
domasos a edificis públics.
També demanem que l'equip de govern es posi les ulleres liles, a dins i a fora de la
institució. A dins, que totes les actuacions de tots els departaments es mirin amb
perspectiva de gènere.
ES VOTARÀ A FAVOR, complementant la moció amb les nostres aportacions.
6. 6/2019/SEC_MP MOCIÓ D'IMPULS AL COMERÇ DE LA VILA. Moció presentada pel grup
municipal d'ERC per un nou impuls del comerç a la vila.
ES VOTARÀ A FAVOR.

7. 7/2019/SEC_MP MOCIÓ PER A LA SUSPENSIÓ DE LA VENDA D'ARMES A LA COALICIÓ
SAUDITA. Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ERC per a la suspensió de la
venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé en el conflicte del Iemen.
Ens hi adherirem al Plè.
ES VOTARÀ A FAVOR.
8. 8/2019/SEC_MP MOCIÓ PER EXIGIR LA IMMEDIATA REGULACIÓ DELS PREUS DELS
LLOGUERS D'HABITATGES. Moció presentada pel grup municipal de VeC per exigir al Govern
del president Pedro Sanchez l'aprovació immediata de la regulació dels preus dels lloguers
d'habitatges.
ES VOTARÀ A FAVOR.
9. 9/2019/SEC_MP MOCIÓ RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. Moció presentada pel grup
municipal de VeC sobre el desplegament dela renda garantida de ciutadania.
ES VOTARÀ A FAVOR.
10. PRECS I PREGUNTES.
10.1. El 2018 es va demanar que les jornades de portes obertes de les Llars d'infants
tinguessin algun horari de tarda. La resposta va ser que, majoritàriament, la demanda era
pels matins.
Tornem a recordar que es tingui en compte aquesta possibilitat.
10.2 Tornar a recordar que els comerços grans posin vigilància per a la seguretat dels
vianants mentre es fan tasques de descàrrega. Un exemple concret és el Mercadona del
carrer La Granada.
10.3. Demanar vigilància i control cap a les empreses contractades per l'Ajuntament ex.obres manteniment carrers- quant al tema de seguretat en el treball i prevenció de
riscos laborals.
10.4. Recordar/reclamar una vegada més l'insuficient nombre de cartelleres a la vila.
10.5. A la carretera de Barcelona, davant Pneumàtics Rodi, l'acera està molt feta malbé.
Preguntar si hi ha dificultats de mobilitat en aquella cantonada, que provoquin aquests
danys.
10.6. Carrer Muralla de St.Magí, recentment asfaltat, ara l'han reobert. Preguntar perquè
no es fan actuacions coordinades a la via pública.

3)- Ratificació document sobre la qüestió nacional.
Es ratifica en Assemblea. Es penjarà a la web, a disposició de qui el vulgui consultar.
4)- Eleccions Municipals maig 2019.
4.1. Ratificació candidatura. Aprovada en Assemblea.
4.2. Esquema programa.S'està actualitzant la graella -Ton, Lluís, Jaume-.
Potser caldrà debatre, en algun moment, sobre les regidories que creiem que hi hauria
d'haver a l'Ajuntament.
5.3. Orientacions bàsiques precampanya i campanya.
-Es debat sobre la contractació d'un equip de Marketing en Comunicació i un equip pel
disseny de la imatge gràfica.
Per assentiment, es vota a favor de contractar aquests professionals.
5)- Informacions en general i altres temes.
5.1. Aprovació comptes 2018.
-Saldo (romanent) 2017: 16,150,21€.
-Ingressos 2018
: 24,740,00€.
-Despeses 2018
: 23,414,26€.
-Saldo decembre 2018 : 18,525,08€.
Tota la informació econòmica és al Drive.

Vilafranca del Penedès, 18 de febrer de 2019.

