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

Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrer de Sant Pere 28).
Data: Dilluns 20/01/2020.
Hora: 19:00 inici assemblea. 21:00 final.
Persones assistents: 14.
Abans de començar amb el debat de l'ordre del dia, es fa una prèvia per a donar unes
informacions:
S'explica que a la reunió de coordinació, es va decidir recuperar unes pautes
que ja s'havien aprovat però que s'havien anat deixant de posar en pràctica.
Aquestes pautes fan referència al funcionament de l'assemblea i d'altres
reunions i són les següents:
- Es marcarà un temps màxim per a les intervencions.
- Aquestes intervencions seran cremallera (dona/home) sempre que
sigui possible.
- El/la moderaror/a serà rotatiu igual que la persona que faci l'acta.

Ordre del dia.
1)- Aprovació si s'escau de l'acta de l'assemblea de Vilafranca en Comú del dia 16 de
desembre de 2019.
S'APROVA L'ACTA.
2)- Debat sobre els punts de l'Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 21 de Gener de
2020.
1. ACTA PLE. Aprovació si s'escau, de les actes de la sessió plenària de 17/12/2019.
ES DONEN PER VÀLIDES
2- CALENDARI PLENS 2020. Proposta d'acord d'aprovació, si s'escau, del calendari de
Plens ordinaris i de comissions informatives per l'exercici 2020.
S'APROVA
3- 2/2018/EG_ABD - VENDA DIRECTA ALLOTJAMENTS CARRER MIGDIA 22. Proposta al
ple, si s'escau, d'aprovació venda directa de bé patrimonial de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès ( entitat carrer Migdia núm. 22, destinada a allotjaments
protegits).
Aquest tema s'arrossega des de l'any 2018.
L'Ajuntament i la fundació Amalia Soler es posen d'acord per fer-los.
L'Agrícol cedeix els terrenys a canvi l'Ajuntament arranja el seu local.
La Fundació és qui paga però no té capacitat per portar la gestió i es decideix que la
farà l'Ajuntament.

S'arregla l' Agrícol i els pisos queden per l'Ajuntament. La planta baixa la té en
usdefruit la Fundació durant 50 anys. Després tornarà a l'Agrícol. S'utilitza com a
centre obert.
A finals de 2018, es demana un informe a la Generalitat previ a la venda dels
habitatges però aquest informe és negatiu i la Generalitat no dona el permís perquè
sigui l'Ajuntament qui faci la venda directa. Diu que hi ha d'haver concurs públic.
Durant 2 anys està tot aturat perquè no hi ha consens dels grups municipals que seria
l'única manera de desencallar-ho. Aprovar-ho al Ple. La CUP ho denuncia a la fiscalia
anticorrupció perquè diu que l'Ajuntament no ha actuat bé.
La Fundació A. Soler vol regularitzar-ho el més aviat possible perquè ja gestiona els
pisos i perquè ha posat els diners.
En Lluís Laguna explica que ja no es pot arreglar. Ja està fet.
Segons les lleis que regulen el tema, el que diu la Generalitat és veritat, no
s'acompleixen els requisits. L'únic sistema és el concurs públic.
L'informe és preceptiu, no vinculant i deixa clar que al no ser positiu, s'ha de portar el
tema al Ple. També diu que la Fundació Amalia Soler no és pot alinear directament. Els
convenis són de bona voluntat. Hi han excepcions però no s'acompleixen.
Que fa l'Ajuntament? portar-ho al ple com a única solució per sortir de l'atzucac jurídic.
Està clar que és una fallada administrativa, no hi ha cap sospita de res més.
Un cop explicat el tema sorgeixen una sèrie de preguntes que es debaten fins arribar a
una decisió.
ES VOTARÀ ABSTENCIÓ
4- 1/2020/EG_RN. - PROTOCOL ABORDADGE AGESSIONS SEXISTES. Proposta al Ple, si
s'escau, d'aprovar el Protocol per a l'abordatge d'agressions sexistes i lgtbifòbiques en
espais públics i festius.
El protocol és el resultat del debat que hi va haver al final de la passada legislatura.
Està contemplat al Pla per la Igualtat.
El protocol és una declaració d'intencions però no obliga a res. No hi ha calendari ni
partida pressupostària per posar en marxa les mesures.
En el títol del protocol es parla només de l'abordatge de les agressions que es
produeixin en espais públics i festius.
L'enquesta s'ha fet sobre un sector de possibles beneficiaris (p. e. usuaris d'oci
nocturns) però deixa altres sectors fora, és esbiaixada.
Proposa una marxa exploratòria centrada només en aquest oci nocturn.
La nostra proposta va més enllà, el que volem és la ciutat com a espai segur.
En el torn de debat a l'assemblea, la majoria d'intervencions són per expressar que ens
sembla insuficient, que falten moltes concrecions i que tot i que pot ser un principi no
n'hi ha prou.
ES VOTARÀ ABSTENCIÓ ( si hi ha un protocol ben fet serà un sí).
5- 01/2020/SEC_MP. 02/2020/SEC_MP. MOCIÓ SOBRE LA RESOLUCIÓ DE LA JEC I DEL
TS RESPECTE EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, JOAQUIM TORRA I L'EURODIPUTAT
ORIOL JUNQUERAS. Moció presentada pels grups municipals de JxC, ERC, i Cup de
rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central i el Tribunal Suprem respecte el M.H.
president de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras; i Moció

presentada per VeC en relació amb la resolució de la Junta Electoral Central i la del
Tribunal Suprem d'inhabilitar al president de la Generalitat Quim Torra i a Oriol
Junqueras.
Aquestes dues mocions van juntes perquè s'havia dit de fer-ne una quan va arribar la
segona.
El que es demana es el posicionament de l'Ajuntament davant les intromissions de la
JEC.
ES VOTARÀ A FAVOR
6- PRECS I PREGUNTES.
Es proposen les següents preguntes:
- Quant va costar la il·luminació nadalenca de la plaça de la Vila.
- Com està el tema de la reparació del local de l'AVV de Sant Julià que està pendent des
de fa temps. (demanda recollida el dia de portes obertes al barri).
- No tenim informació sobre les de dades de matricula del 2018-2019 als centres
escolars ni de com ha anat el 2019-2020 tot hi haver-les reclamat reiteradament.
3)- Aprovació del Pla de Comunicació de Vilafranca en Comú.
En Jordi Castellví que és qui ha elaborat el pla, explica que es va fer a l'estiu i que s'ha
anat debatent a coordinació i ara es passa a l'assemblea per, si s'escau, aprovar-lo
definitivament. El text del pla s'ha enviat juntament amb la documentació per a
l'assemblea.
S'APROVA PER ACLAMACIÓ.
4)- INFORMACIÓ DIVERSA DELS CONSELLS I COMISSIONS MUNICIPALS.
Es fa un repàs dels que s'han convocat i dels que no. Es proposa de denunciar davant la
premsa la no convocatòria dels mateixos.
Des de l'última assemblea s'han convocat:
- La comissió de Solidaritat. Hi va assistir Anabel López per impossibilitat del
representant oficial Quike Galardi.
- La Comissió d'habitatge representant, Xavier Cadafalch
- La junta del Ricard Fortuny, representant Montse Romagosa.
5)- Grups de treball.
Es fa un repàs dels que s'han anat reunint.
6)- Altres.
- Reunió SOS Penedès. Les persones que van assistir a aquesta reunió informen que es
van tractar bàsicament temes territorials. Can Vies, quart cinturó, i C15, i altres sobre
l'energia solar.
Hi van assistir unes 15-20 persones i la valoració que en fan els nostres representants
és que va ser una reunió pobra, molt heterogènia, encara poc organitzada amb
lideratge d'una sola persona.
Tot hi així creiem que hi hem de ser.

- S'informa també de la trobada dels Comuns del Penedès i del Garraf amb el Sindicat
CCOO. Hi van assistir per part del Sindicat Josep Mª Romero, secretari General de la
Unió, Albert Rodríguez, responsable del Garraf i Miquel Escobar responsable de l'Alt
Penedès.
Per part nostra Yolanda López del Garraf, Ramon Arnabat i Dolors Villaró de VeC.
La reunió va ser fluida tractant temes d'actualitat laboral ( p.e. taula del cava) i
constatant la necessitat de fer trobades periòdiques.
- En Ramon fa esment a la preocupació pel Patrimoni davant l'actitud de desinterès de
l'Ajuntament.
- Xavi Cadafalch informa dels propers actes que farà VeC i que són:
- Xerrada llei Aragonès
- Aniversari legislatura al maig
- Presencia al mercat.

Vilafranca el Penedès 20 de gener de 2020.

