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 16/12/2019
-Hora: 19::00. Inici assemblea. 21:00 final
- Persones assistents 21.
Abans de començar amb el debat de l'ordre del dia es fa la presentació i es dona la
benvinguda a Luz Lázaro, companya que s'incorpora al grup de Vilafranca en Comú.

Ordre del dia.
1)- Aprovació de l'acta de l'assemblea de Vilafranca en Comú del dia 18 de novembre
de 2019.
Andreu Caralt explica que ell és el representant de VeC a la Comissió d'Arts Escèniques
no al Consell com consta a l'acta. Demana que es canvii.
S'ACCEPTA EL CANVI I S'APROVA L'ACTA.
2)-Debat sobre els punts de l'Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 17 de desembre
de 2019.
1. ACTA PLE. Aprovació si s'escau, de les actes de la sessió plenaria del dia 19 de
novembre de 2019.
ES DONEN PER VÀLIDES.
2. 66/2019/EG_INF. ADMINISTRADORS DE LA FESTA MAJOR 2020. Donar compte al Ple
de l'acord de la Junta de Govern de nomenament dels administradors de la festa major
de Vilafranca 2020.
AQUEST ÉS UN PUNT INFORMATIU QUE NO NECESSITA VOTACIÓ.
3.1/2019/HIS_OF.ORDENANCES FISCALS 2020. Proposta al Ple, si s'escau, d'aprovació
definitiva de l'expedient de modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2020.
Nosaltres demanem que hi hagi un debat sobre fiscalitat. Volem saber on van els
diners i com es distribueixen. Ara estan tots junts.

De les nostres propostes n´han acceptat tres. A les que no van aceptar, hi vam fer 28
al.legacions. No n´han estimat cap.
ES VOTARÀ EN CONTRA (a no ser que hi hagués algun canvi per part de l'equip de
govern).
4.18/2019/HIS_MP. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2019. Proposta al Ple, si s'escau,
d'aprovació de l'expedient número 18, de suplements de crèdit del pressupost de
l'Entitat vigent.
S'han hagut de fer 10 de modificacions. 3 ME (18 % del pressupost). Creiem que això
demostra que el pressupost no està ben fet.
ES VOTARÀ ABSTENCIÓ
5.2/2019/HIS_PG. PRESSUPOST 2020.Proposta al Ple, si s'escau, d'aprovació del
Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2020.
No estem d'acord amb aquest pressupost bàsicament per tres coses:
- Deixen 2 milions de romanent (massa)
- Les inversions són a criteri només del govern, sense cap pla de ciutat.
- No hi ha participació ciutadana.
No contemplen tampoc la nova biblioteca ni l'espai per a la gent gran a St Francesc
que són dos eixos estratègics per a nosaltres en aquesta legislatura. No hi ha partida
d'inversions.
Demanem:
- Més partida per a habitatges socials. Dedicar-hi la meitat del romanent, mé o menys
1300000 €.
- Mesures més concretes al pressupost per a:
· diagnosis social
. portar a terme les mocions aprovades
. partida per a la biblioteca.
ES VOTARÀ ABSTENCIÓ si el govern es compromet amb les nostres peticions. en cas
contrari ES VOTARÀ EN CONTRA.
6. 1/2019/SEC_ORD. ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ. Proposta al Ple, si s'escau,
d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de circulació.

La proposta és començar a posar multes als vehicles que aparquin en el sentit contrari
de la circulació. Sembla que aquesta norma ja existia a l'ordenança municipal però fins
ara no s'havia aplicat.
Creiem que no hi ha problema en acceptar la proposta però ens sembla més important
parlar de l'augment de preu de les zones blaves, de quant pujaran.
ES VOTARÀ A FAVOR
7. 3/2018/URB_PGU. MODIFICACIÓ POUM, ÀMBIT DEL CARRER DEL COMERÇ.
Proposta al Ple, si s'escau, de l'aprovació del Text Refós de la Modificació puntual del
Pla d'ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès, que afecta
concretament l'àmbit del carrer del Comerç.
En Lluís Laguna explica els canvis que ha fet el govern municipal per tal d'adaptar, el
Pla al que va demanar la Generalitat per poder-lo tirar endavant.
Amb aquests canvis, sempre segons el govern, el Pla està correcte.
Nosaltres vam demanar un Ple extraordinari que no es va acceptar.
No hi ha hagut exposició pública.
ES VOTARÀ EN CONTRA.
8. 37/2019/SEC_MP. MOCIÓ CONJUNTA DE REBUIG A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PLANTA
DE FABRICACIÓ D'AGLOMERAMENT ASFALTIC. Moció presentada pels grups municipals
de JxV, ERC, PSC, CUP, VeC, i C's de rebuig a la instal·lació d'una planta
d'aglomerament asfàltic al teme municipal de Pacs del Penedès.
Aquest projecte ja ha estat retirat.
ES VOTARÀ A FAVOR.
9. 38/2019/MOCIÓ IGUALTAT DE TRACTAMENT DE PARELLES DE FET. Moció que
presenta el grup municipal de C's per a la defensa de la igualtat de tracte entre parelles
de fet i els matrimonis en l'accés a la pensió de viduïtat.
ES VOTARÀ A FAVOR.
10. 39/2019/SEC_MP. MOCIÓ PER LA MILLORA DELS SERVEIS FUNERARIS. Moció
presentada pel grup miniciapal d'ERC per a la millora dels serveis funeraris i de la
gestió del cementiri.
D'acord amb l'esperit de la moció, demanem aturar la convocatòria i parlar d'aquest
tema en l'àmbit comarcal.
ES VOTARÀ A FAVOR.

11. 40/2019/SEC_MP. MOCIÓ SEGUIMENT DE MOCIONS. Moció presentada pel grup
municipal d'ERC, pel seguiment de les mocions aprovades al Ple.
Demanem encapsalar la moció
ES VOTARÀ A FAVOR.
12. 41/2019/SEC_MP. MOCIÓ PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Moció presentada
pel grup municipal de VeC per l'elaboració d'un Pla de participació ciutadana i d'un
reglament de pressupostos participatius.
És un punt del nostre programa.
ES VOTARÀ A FAVOR
13. PRECS I PREGUNTES.
- Demanar el perquè del canvi de dia de festa local del 2 de setembre a l'1 de juny.
Aquest fet fa canviar el calendari previst per les escoles pel que fa a dies de lliure
disposició.
- Preguntar quina previsió de creixement de l'alumnat a secundària hi ha que faci
plantejar-se la construcció d'un nou institut.
- L'Associació de gent de l'Espirall ha demanat reiteradament un local per a la seva
activitat. Preguntar com està el tema. Abans del Ple, els membres de l'Associació
repartiran un full informatiu.
3). Aprovació de la figura del defensor del militant/inscrit, necessària dins dels
estatuts.
Aquesta figura i les seves funcions estàn contemplades als nostres estatuts.
Es proposa com a defensor del militant/inscrit a Bernat Villarroya i García.
L'ASSEMBLEA HO APROVA PER UNANIMITAT.
4).Informació diversa dels Consells i Comissions municipals (Igualtat, Esports,
SercomSL, Consell Escolar, Serveis Socials, Arts Esceniques, Vinseum).
Els i les representants de VeC als diversos Consells i Comissions municipals que ja han
estat convocats, fan un petit resum del que es va tractar a cadascun d'ells.
Fins ara s'han convocat els següents:
- Consell Municipal per la Igualtat, representant Annabel López.
- Consell Municipal d'Esports, representant Alexandra Fernández.

- Sercom SL, representant Jaume Girona.
- Consell Escolar, representant Montse Rodríguez.
Consell de Serveis Socials, representant Anna Girona.
Consell de les Arts Escèniques, representant Bernadette Hortal.
Fundació Vinseum, representant Jordi Romeu.
Es recorda que els reglaments de totes aquestes entitats, estan penjats a la web de
l'Ajuntament a l'apartat de reglaments.
5). Ratificació conformació dels grups de treball i responsabilitats dins la coordinació.
Amb anterioritat a l'assemblea es va enviar la documentació sobre els grups de treball i
les responsabilitats dins de l'equip de coordinació.
L'ASSEMBLEA ELS RATIFICA.
6). Torn obert de paraules.
- Bernadette Hortal proposa demanar a l'Ajuntament dues qüestions.
1- Cóm tracta l'Ajuntament el tema del canvi horari.
2- Quines condicions laborals tenen les empreses d'inserció social que treballen per
l'Ajuntament.
- Ramon Arnabat informa que el dia 16 de gener de 2020, a l'escorxador, hi haura una
sessió de debat territorial de Catalunya en Comú.
També proposa que des de coordinació es busquin activitats per donar informació
sobre el que anem fent.
-Annabel López pregunta si mai s'ha fet una moció pel tema del canvi d'horari. Es
respon que si però no la va fer el nostre grup.

Vilafranca del penedès, 16 de desembre de 2019

