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 23/09/2019
-Hora: 19.00h. Inici assemblea. 21.00 final.
-Assistents: 19

Ordre del dia

1) Debat sobre els punts de l'Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 24 de
setembre de 2019.
1. ACTA PLE. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió plenària de 23/07/2019.
ES DÓNA PER VÀLIDA.
2. 13/2019/SEC_CM CARTIPÀS. Proposta d'acord de nomenament dels representants al
Consorci sociosanitari de Vilafranca del Penedès.
La representant de Vilafranca en Comú continuarà sent Montse Romagosa.
3.12/2019/HIS_MP. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST. Expedient núm. 12 del Pressupost de
l'Entitat d'enguany.
Es tracta de recol.locar partides que no s'han gastat -tot o en part-. Han
sobrat/faltat diners en algunes partides i es redistribueixen.
No és el nostre pressupost. Votarem ABSTENCIÓ.
4.12/2019/SEC_CM CARTIPÀS. Donar compte del decret de nomenament de representants
municipals a diverses comissions i consells municipals.
Vilafranca en Comú té totes les representants excepte la del CM Esports. En breu la
tindrem. Anirà a aprovació al proper Plè.

5.16/2019/SEC_MP. MOCIÓ EN DEFENSA DE LA PAGESIA. Moció que presenta l'Alcaldia en
defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm i el vi.
Estem d'acord amb la Moció, tot i que, sota el nostre criteri, hi falten coses:
-Obrir la taula de treball que proposa la Moció també a la Taula del Cava.
-Caldria tenir en compte tota la gent -tots els actors- implicada en el sector.
Votarem A FAVOR.
6.17/2019/SEC_MP. MOCIÓ EN RESPOSTA A LES AMENACES D'ENDESA. Moció que
presenta l'Àrea de Serveis a les persones i promoció social en resposta a les amenaces
d'Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques
de les famílies vulnerables.
Quant a aquest deute generat, ENDESA demana que la meitat l'assumeixin els
ajuntaments. L'altre meitat, ells. A Vilafranca hi ha 143 llars afectades, amb un
deute de 130.000€.
La CUP i Vilafranca en Comú han fet esmenes.
Concretament, Vilafranca en Comú ha introduït l'acord que 100 ajuntaments van
prendre en una reunió a Terrassa, pel qual es demana que ENDESA condoni el deute
generat fins ara perquè són ells qui no han volgut negociar. I que els interlocutors
s'asseguin a negociar partint de deute zero. Aquesta esmena ha estat acceptada per
ERC, CUP i Equip de Govern.
Les esmenes de la CUP no es van acceptar.
Votarem A FAVOR.
7.18/2019/ SEC_MP. MOCIÓ DE SUPORT A LA ILP, UNIVERSITATS PER LA REBAIXA DELS
PREUS UNIVERSITARIS A CATALUNYA. Moció que presenta el grup municipal d'ERC, de
suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) Universitat per la rebaixa dels preus
universitaris de Catalunya.
Aquesta moció ha estat aprovada, per 2 vegades, al Parlament de Catalunya, en
forma de PR. Es demana que es demani al Parlament que implementi allò que
aprova.
Es votarà A FAVOR.
8.19/2019/ SEC_MP. MOCIÓ PERQUÈ ES GARANTEIXI UNA COMUNICACIÓ PLURAL I
TRANSPARENT. Moció que presenta el grup municipal d'ERC perquè es garanteixi una
comunicació plural i transparent de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Es demana la formació d'una Comissió de Comunicació Pública.
Es votarà A FAVOR.

9.20/2019/SEC_MP. MOCIÓ PER DEMANAR LA RETIRADA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC
DE L'ACTIVITAT ECONÓMICA SANT MARÇAL-CAL VIES. Moció que presenten els grups
municipals d'ERC, CUP i VeC, a proposta del col.lectiu SOS Penedès, per demanar la
retirada del Pla Director urbanístic de l'activitat econòmica de Sant Marçal-Cal Vies.
S'incorpora, i així s'aprova, una moratòria per la qual es paralitzi el Pla Director
Urbanístic fins que el Pla Territorial del Penedès no estigui finalitzat.
Es votarà A FAVOR.
10.21/2019/ SEC_MP. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, LA CUP I
VeC PER A L'INCREMENT DE LES ACCIONS DE PREVENCIÓ CONTRA LES AGRESSIONS
SEXISTES DURANT ELS ACTES FESTIUS I L'APLICACIÓ DEL III PLA D'IGUALTAT. Moció que
presenten els grups municipals d'ERC, CUP i VeC per a l'increment de les accions de
prevenció contra les agressions sexistes durant els actes festius i l'aplicació del III Pla
d'Igualtat.
Es votarà A FAVOR.
11.22/2019/SEC_MP. MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Moció per
la declaració d'emergència climàtica presentada pel grup municipal de VeC.
Es votarà A FAVOR.
12. PRECS I PREGUNTES.
12.1. Es pregunta perquè no posen bancs -perquè puguin seure els avis i àvies- dins els
tancats on juguen els nens petits.
12.2. Al CAAD hi ha sobrepoblació. Què es fa des de les institucions per solventar aquest
problema?
12.3. Pregunta sobre les noves bases de la convocatòria per demanar Ajuts a
l'escolarització.
12.4. En algunes parades de bus no hi ha accessibilitat per a tothom. Es demanarà de
solventar aquest problema.

2) Informació de les actuacions a fer a l'inici del nou mandat (Pla de
Comunicació, prioritats, estructura organitzativa, sistemes de coordinació...)

-L'Equip de Comunicació està treballant en el Pla de Comunicació, prenent com a base el
Pla que ja tenim.

Es debatrà a Coordinació i després es presentarà a l'Assemblea.
-S'està treballant en les Prioritats.
Es vertebraran a través dels Eixos del nostre programa.
Es triaran temàtiques específiques dins de cada Eix.
Es proposaran actuacions concretes dins de cada temàtica.
Es debatrà a Coordinació i després es presentarà a l'Assemblea.
-S'està treballant sobre l'Organigrama que ja tenim. Hi ha diverses variacions a debat.

3) Informació econòmica de l'organització.

El tresorer presenta de manera exhaustiva l'estat de comptes del 1er semestre 2019.
S'aprova.

4) Nomenament representant VeC al CM Esports.

Es probable que l'Alexandra Fernandez accepti la representació. Encara no ha dit que sí;
per tant, el seu nomenament no es produirà al Plè de demà.

5) El nostre posicionament davant la propera sentència.

El Jean Pierre exposa un document que ha elaborat, que contempla diversos
posicionaments que podríem adoptar un cop feta pública la sentència sobre els presos
polítics.
Es debat sobre quines opcions/camins tenim per aconseguir l'alliberament dels presos.
Es comenten les diferències conceptuals entre Amnistía i Indult. Un dels debats que
sembla ser que hi haurà és. Amnistía/Indult/Reforma del Codi Penal. L'Amnistía passa pel
Congrés. L'Indult és potestat del Consell de ministres.
Es deixa clar que el nostre posicionament serà el de VeC, no el dels Comuns, atès que VeC
és autònoma de CatalunyaenComú.
El posicionament dels Comuns, en trets generals, demana l'alliberament, buscar una
solució política -no judicial- al conflicte Catalunya-estat espanyol i aprofitar l'oportunitat
que tindrem per parlar-ne un cop siguin lliures.
Des de VeC estem totalment en contra de la situació present. Estem totalment en contra
de qualsevol sentència condemnatòria. Sempre hem demanat la llibertat i la continuarem
demanant tan bon punt surti la sentència.
Demanem una sentència absolutòria. Si no és així, farem el que calgui per aconseguir
l'alliberament dels presos, fent propostes realistes.

6) Informació properes activitats.

-Dimecres 9 d'octubre, a l'Escorxador, conferència-debat «Aigua i emergència climàtica»,
amb Toni Mestres i Quim Perez. Es passarà Nota de premsa, cartells i flyers.

7) Torn obert de paraules.

-Es debat sobre les properes eleccions del 10N.
Són unes eleccions molt trascendents. Alguns sectors estan intentant tornar al
bipartidisme i eliminar «l'extrema esquerra». I a més, les esquerres cada vegada estan més

dividides.
EnComuPodem donava els vots al PSOE. Els poders econòmics i mediàtics no ho han volgut.
Hem de continuar, per convicció, encara que no en tinguem ganes.
Hem de demanar que es voti. L'abstenció afavoreix les dretes.
El futur de l'Estat espanyol i de Catalunya dependrà en bona part d'aquestes eleccions.
Nosaltres hem de demanar el vot per qui demani els pressupostos més socials.
EnComuPodem ho ha fet, a més de treballar per Catalunya.

Vilafranca del Penedès, 23 de setembre de 2019.

