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 18/11/2019
-Hora: 19.00h. Inici assemblea. 21.00 final.
-Assistents: 19

Ordre del dia

1) Aprovació acta assemblea anterior.
ES DÓNA PER VÀLIDA

2) Debat sobre els punts de l'Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 19 de
novembre de 2019.
1. ACTA PLE. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió plenària
15/10/2019. 22/10/2019 i 30/10/2019.

de 24/09/2019,

2. 14/2019/HIS_OFMP. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST. Expedient de modificació de crèdits
en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
Aquestes modificacions ja són habituals en la dinàmica de l'equip de govern. Aquesta serà
la darrera de l'exercici, i acumula una variació per valor del 15% del pressupost.
VOTAREM ABSTENCIÓ
3.1/2019/RH:_SDP. NOMENAMENT DIRECTOR GENERAL SERCOM, SL. Proposta al Ple,
d'aprovació si escau, del cessament i el nou nomenament del director general de SERCOM,
SL.
El procediment seguit és del tot legal.
Dit això, no han estat presents en cap fase del procediment ni l'oposició, ni cap
representant del Col.legi de periodistes, ni tan sols es va convocar el Consell
d'Administració, que es va crear el 23.7.2019 i l'EdG va treure les bases el 29.7.2019.

Resumint: zero participació, zero transparència, zero pluralitat. Ha estat una decisió
exclusiva de l'EdG.
Des de VeC no discutim la persona, tot i que ens agradaria saber els criteris pels quals ha
estat escollit aquesta persona i no una altra.
Des de VeC discutim el procés de selecció que s'ha seguit i la manera en què s'ha fet tot
plegat.
VOTAREM EN CONTRA
4.2/2019/SEC_CFL. FESTES LOCALS 2020. Proposta al Ple d'aprovació de les festes locals
per l'any 2020.
Es debaten altres possibilitats, com per ex. declarar festa local l'1 de setembre. L'EdG ho té
decidit.
VOTAREM ABSTENCIÓ
5. 29/2019/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 debat sobre l'efecte advers que pot tenir aquesta llei sobre els serveis bàsics, que han de
ser públics per assegurar la seva continuÏtat i estabilitat, primant la qualitat del servei i les
condicions laborals de les treballadores.
Es considera prioritari fer una llei per a la contractació amb el tercer sector -cooperatives,
etc- i no s'ha fet.
VOTAREM A FAVOR
6. 31/2019/SEC_MP. MOCIÓ RECLAMANT L'EXECUCIÓ IMMEDIATA DEL CARRIL bus-VAO A
LA B-23. Moció que presenta l'Alcaldia a proposta de l'associació del transport públic (PTP)
reclamant l'execució immediata del carril bus-VAO a la B-23.
VOTAREM A FAVOR
7. 32/2019/SEC_MP. MOCIÓ SOBRE L'ÚS DE PATINETS, BICICLETES I MONOCICLES. Moció
presentada pel grup municipal de C's per a l'estudi de la modificació de l'ordenança de
mobilitat per a regular l'ús d'aparells elèctrics de mobilitat personal: patinets, bicicletes i
monocicles.
VOTAREM A FAVOR
8. 33/2019/SEC_MP. MOCIÓ SOBRE INSCRIPCIONS ALA RUA DE CARNAVAL 2020. Moció
presentada pels grups municipals d'ERC, CUP i VeC sobre la convocatòria de les inscripcions
de carrosses i comparses a la Rua de Carnaval 2020 de Vilafranca.
VOTAREM A FAVOR

9. 34/2019/SEC_MP. MOCIÓ PEL PRINCIPI D'UNIVERSALITAT DELS SERVEIS FUNERARIS.
Moció presentada pel grup municipal d'ERC per la regularització i ampliació del principi
d'universalitat dels serveis funeraris a Vilafranca.
VOTAREM A FAVOR
10. 35/2019/ SEC_MP. MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS.
Moció presentada pel grup municipal de Vilafranca en Comú per la millora de la gestió dels
residus municipals.
Aquesta moció, amb alguna petita variació, ja la vàrem presentar a novembre de 2018 i va
ser aprovada per unanimitat. De moment res de res. Ara tornem a insistir, aprofitant, a
més, que el 2020 s'ha de renovar el contracte amb l'empresa de recollida de residus a
Vilafranca. El Penedès està 3 punts per sobre -44%- de la mitjana catalana -41%- en
reciclatge d'aquest tipus de residus. Vilafranca, en canvi, està bastant per sota -37%Amb la moció instem l'EdG a buscar un sistema més eficient. I proposem incentius fiscals
per als ciutadans que ho facin bé. I penalitzacions per als qui no ho facin bé.
VOTAREM A FAVOR
11.36/2019/SEC_MP. MOCIÓ PER UN PROTOCOL DE DOL. Moció presentada pel grup
municipal de la CUP per la creació d'un protocol de dol, sensibilització i condemna davant
els assassinats masclistes.
VOTAREM A FAVOR
12. PRECS I PREGUNTES.
12.1. A la rotonda de la barraca de pedra seca hi ha una pancarta de plàstic amb la
programació de l'Auditori i de Cal Bolet. Està en mal lloc. I és de plàstic.
12.2. Volem saber l'estat de la subhasta de la caserna de la guàrdia civil. De moment no hi
ha acord amb el preu -400.000euros-.
12.3. Quant al projecte d'instalar camps de futbol petits per tota la vila, es preguntarà pel
cost i pel model a seguir.
12.4. Es preguntarà/es farà notar que a la vila hi ha passos de vianants poc il.luminats.

3) Debat sobre les prioritats de VeC durant el mandat 2019/2023.

Es presenta el document, que encara s'està treballant. S'acorda que es trametrà per mail
perquè tothom que ho vulgui, hi faci aportacions.
Un cop acabat s'aprovarà a coordinació i posteriorment en assemblea.

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) Properes activitats previstes.

5.1. Taller «Com feminitzar la nostra organització».
5.2. Trobada amb la plataforma Unitat contra el feixisme i el racisme. Ho estan exposant a
les entitats, perquè les que vulguin s'hi adhereixin. El dimarts 26 de novembre hi haurà, a
l'Escorxador, la presentació pública i la constitució de la Plataforma.
7. Torn obert de paraules.
7.1. L'Andreu Caralt s'ofereix per anar com a representant de VeC a la Comissió de les Arts
Escèniques.
7.2. Demanar, en el proper Consell Escolar Municipal, suposadament d'imminent
convocatòria, la creació d'una Comissió de seguiment de la implementació d'aquest nou
programa d'Ajuts a l'escolarització, del qual no se'n sap apenes res.

Vilafranca del Penedès, 18 de novembre de 2019.

