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 21/10/2019
-Hora: 19.00h. Inici assemblea. 21.00 final.
-Assistents: 16

Ordre del dia

1) Aprovació acta assemblea anterior.
2) Debat sobre els punts de l'Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 22
d'octubre de 2019.
1. ACTA PLE. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió plenària de 24/09/2019.
ES DÓNA PER VÀLIDA.
2. 1/2019/HIS_OF. ORDENANCES FISCALS 2010. Proposta al Ple, si escau, d'aprovació de la
modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2020.
La proposta de l'equip de govern és apujar un 0.3% (IPC) la majoria de taxes, puja que suposa un
augment en 50.000€ de la recaptació total. Com a novetat (?) han introduït una taxa per als

pisos buits, que nosaltres havíem demanat en anys anteriors.
VeC va mantenir una reunió prèvia amb el regidor d'Hisenda per presentar les nostres
propostes, que bàsicament són les mateixes que les dels darrers anys, i que mai ens havien
acceptat. Aquesta vegada han acceptat algunes d'aquestes propostes, tot i que les més
importants continuen rebutjades.
Les propostes acceptades són:
-mantenir igual la taxa del cementiri i la de les llars d'infants.
-pujar a 3000€ el mínim per haver de declarar obres menors a les llars (taxes
urbanístiques). Abans aquest mínim estava a 2000€. Creiem que és més just i podem així
incentivar les bones pràctiques fiscals.
-quant a les taxes per l'utilització de l'Escorxador en dies festius, hem introduït un canvi de
criteri, atès que fins ara no hi havia diferència entre empreses, entitats, etc.
-canvi en l'aplicació de la taxa per residus. Ara tothom paga igual, independentment del
nombre de components del nucli familiar, de la quantitat de residus generats, etc. Aquesta

proposta no ha estat acceptada, però sí que hi ha un compromís per treballar aquesta
qüestió.
VeC presentarà una moció referent al tema de la Gestió dels residus a la vila el proper Ple,
moció que entre d'altres punts, també contemplarà la qüestió de les taxes.
Les propostes no acceptades, que són les més importants quant a equitat social, són les
següents:
-IBI: representa un 50% de la recaptació dels ajuntaments.
Nosaltres hem proposat augmentar un 10% els immobles amb valor cadastral més alt.
I adjudicar bonificacions segons renda equivalent. Actualment els criteris són d'un altre
tipus.
-aplicació de la tarifació social a l'EMMúsica.
Ens accepten les 4 primeres propostes si ens abstenim en la proposta d'aprovació inicial.
Aquesta abstenció no condiciona l'aprovació definitiva.
VOTAREM ABSTENCIÓ.
3.2/2019/HIS_OF. PRESTACIONS PATRIMONIALS 2020. Proposta al Ple, si escau,
d'aprovació de les Prestacions Patrimonials no tributàries de l'Ordenança reguladora del
subministre d'aigua i del servei de clavegueram, per a l'exercici de 2020.
Es proposa augmentar un 0.3% del rebut de l'aigua, només en la part de consum. La quota
fixe quedaria igual.
També es proposa no apujar res en casos socials.
Al Consell es va votar a favor d'aquesta proposta.
VOTAREM A FAVOR.
4.MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL. Proposta al Ple, si escau, d'aprovació de les
modificacions de la Plantilla de personal i relació de lloc de treball.
Té a veure amb l'Arxiu. Creen una figura de responsable i una d'auxiliar. Hi haurà dues
persones en lloc d'una, però són dues persones que ja estan treballant a l'Ajuntament. I ara
ocuparan oficialment la plaça en la qual ja estan treballant.
VOTAREM A FAVOR.
5.LICITACIÓ VINSEUM. Autorització de la licitació anticipada de les obres pendents del
projecte d'obres Vinseum, Centre nacional de la cultura del vi, fase 2.
Aquestes obres s'estan fent amb una subvenció de la meitat del cost per part dels Fons
FEDER, i han d'estar executades a 30.11.2010. Si no és així, l'Ajuntament haurà de retornar
la subvenció -1.925.000€S'han retardat per la troballa de patrimoni històric -troballes arqueològiques- i les
empreses que van guanyar el concurs ara hi renuncien perquè atès el temps que ha passat,
diuen que tot s'ha encarit i no els surten els números. Concretament calculen una puja de

700.000€. En aquest tipus de contractacions hi ha clàusules que penalitzen la rescisió del
contracte, però sembla ser que els surt més a compte fer això que assumir la puja total.
Es debat en Assemblea les responsabilitats que hi pot tenir l'equip de govern, en no haver
tingut en compte o haver previst aquesta possibilitat.
Creiem que haurien de donar més explicacions de les que han donat. I donar-les també,
òbviament, en el sí de la Junta de Govern del Patronat del Vinseum.
Tenint en compte el debat generat, es sotmet a votació el sentit del nostre vot.
13 ABSTENCIÓ / 1 EN CONTRA
VOTAREM ABSTENCIÓ
6.24/2019/SEC_MP. MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA I EL TERRORISME. Moció
presentada pel grup municipal de C's de condemna de la violència i el terrorisme en
democràcia.
Al Ple extraordinari de la setmana passada, el grup municipal de C's no hi va assistir. I el
grup municipal del PSC no va votar. Veurem demà què passa.
VOTAREM EN CONTRA
7.25/2019/ SEC_MP. MOCIÓ PER A LA GESTIÓ DIRECTA DEL CEMENTIRI I LA REVISIÓ DE
L'ORDENANÇA. Moció que presenta el grup municipal d'ERC per a la gestió directa del
cementiri i la revisió de l'ordenança dels serveis del cementiri.
Amb la moció es pretén remunicipalitzar la gestió del cementiri, gestió ara mateix
externalitzada i duta a terme per ÀLTIMA.
VOTAREM A FAVOR
8.26/2019/ SEC_MP. MOCIÓ SOBRE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ. Moció presentada
pel grup municipal de C's sobre la seguretat de la informació a l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.
Es debat sobre la idoneïtat de la Moció, atès els incidents que ha patit darrerament
l'Ajuntament de Vilafranca. Hi ha dubtes, però, de cap a on pot derivar l'exposició del grup
que la presenta.
Atenent aquests dubtes, la intenció inicial és VOTAR A FAVOR, però si algun altre grup
municipal troba un bon raonament per canviar el sentit del vot, es VOTARÀ EN CONTRA.
VOTAREM A FAVOR/EN CONTRA atenent a com evolucioni el debat que es generi.
9.29/2019/SEC_MP. MOCIÓ PER POSAR EN VALOR EL PATRIMONI HISTÒRIC. Moció
presentada pel grup municipal d'ERC perquè es preservi i es posi en valor el patrimoni
històric de Vilafranca del Penedès.
Aquesta proposta la portava VeC al Programa també. Inclou entre d'altres mesures, la

creació de l'Àrea de Patrimoni i d'un Pla Director que hi posi les guies. Es proposa demanar
d'encapçalar-la.
VOTAREM A FAVOR
10.30/2019/ SEC_MP. MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LES VÍCTIMES DE LA REPRESSIÓ
FRANQUISTA. Moció presentada pel grup municipal de VeC sobre el reconeixement de la
repressió franquista.
VOTAREM A FAVOR
11.31/2019/SEC_MP. MOCIÓ CONTRA EL PROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES DE SERVEIS.
Moció presentada pel grup municipal de la CUP contra el projecte de llei de contractes de
serveis a les persones anomenada també com a Llei Aragonès.
Es demanarà d'encapçalar-la.
VOTAREM A FAVOR
12. PRECS I PREGUNTES.
12.1. Es preguntarà, per escrit, per l'estat del projecte de posar camps de futbol per tota la
vila. Pel Model i per l'Estudi en els quals es basa el projecte.
12.2. A la Biblioteca hi ha hagut reducció de personal -1 persona-. Preguntar el per què. I
preguntar per la 2ª biblioteca.
12.3. Al Passeig del Camp del Rolls, atès que els veïns han exposat problemes de
convivència generats pels clients -alguns- d'una casa d'apostes situada en aquest passeig,
s'han instal.lat a les entrades unes pilones fixes, que impedeixen a tota hora accedir amb
vehicle al passeig i als comerços que hi ha allà. Aquest fet impedeix a les persones amb
mobilitat reduïda arribar a aquests comerços.
Es preguntarà perquè aquestes pilones són fixes, en lloc de mòbils, tal i com són les
situades a altres llocs de la vila.

3) Proposta de Pressupost VeC
Es presenta el Pressupost 2019: l'evolució fins ara i la previsió fins a finals d'any.
Es presenta, amb previsió trimestral, els pressupostos anuals per a aquesta legislatura
2019-2023. S'APROVA

4) Informe del Consell d'EMAVSA (Aigües de Vilafranca)
El representant de VeC a aquest Consell fa una exposició exhaustiva d'aquest informe, que
el podem trobar sencer al Drive de VeC.
Es proposa treballar una moció junt amb experts en qüestió d'aigües, per ex. Toni Mestres
i altres.

5) Torn obert de paraules.
1) S'informa sobre la Campanya a les properes eleccions 10N i el suport que donarem a
Catalunya en Comú.

Ho gestionaran el Xavi C. i l'Agustí.
Es posaran anuncis a la premsa local. El cost l'assumeix CatComú.
Posarem carpa informativa al mercat, els dissabtes 26 d'octubre i 2 de novembre.
Es repartiran tríptics amb una síntesi del programa. Encara no han arribat.
Es farà penjada de cartells i serrells. També plafons als barris. La campanya és curta i el
material exposat serà el mínim.
Atès que només es faran actes electorals a llocs grans, el Ramon proposa que vingui la
Rosa Lluch, candidata d'ECP al Senat, el dissabte 2 de novembre. Faríem un tomb pel
mercat i després un vermut/acte informal.

Vilafranca del Penedès, 21 d'octubre de 2019.

