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

-Lloc: Assemblea virtual.
-Data: Dilluns 20/07/2020
-Hora: 19.00h. Inici assemblea. 21.00 final.
-Assistents: 10

Ordre del dia
1) Aprovació acta assemblea anterior.
APROVADA

2) Debat sobre els punts de l'Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 21 de
juliol de 2020.
1. ACTA PLE. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió plenària de 16/06/2020.
2. 1/2020/HIS_OF. Aprovació definitiva d'unes modificacions d'Ordenances fiscals i de
preus públics per al 2020, sobre mesures de reducció tributària derivades de la COVID-19.
Es refereix bàsicament a les OF relatives a les terrasses dels bars.
A FAVOR
3. 17/2020/HIS_MP. Aprovació de l'expedient 17/2020 de modificació de crèdits del
pressupost municipal de 2020 (suplements de crèdits i crèdits extraordinaris).
Es modifiquen les partides destinades al Conveni amb Creu Roja i als Serveis de mobilitat per tirar endavant el Pla de mobilitat-. Aquests diners surten del conveni amb l'AAVV de
l'Espirall, que no els ha de rebre perquè no ha fet les activitats programades.
També hi ha uns canvis en les partides destinades a les entitats.
ABSTENCIÓ
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4. 73/2019/CNT. Aprovació de l'expedient de contractació, amb inclusió dels plecs de
clàusules, del contracte de serveis de transport urbà de viatgers (bus urbà).
Es tracta de la contractació del bus urbà, que cal renovar-lo de cara a l'any vinent.
Són 4 milions d'€, per un contracte de 10 anys de durada.
 Tenim l'oportunitat de fer-ne una empresa municipal.
 També de revisar els circuits i la política tarifària.
 Fem el concurs sense tenir el Pla de mobilitat.
 El Pla per l'Emergència climàtica ja contempla millores en aquest tema.
 Caldria demanar que a la Mesa de contractació hi hagi un representant de l'oposició
Intervencions:
 Es podria contemplar la possibilitat de que sigui a demanda -sembla ser que ho serà
els caps de setmana.
 Que inclogui l'accessibilitat i la revisió de les parades.
 Que tingui en compte la contaminació de l'aire i acústica: que siguin cotxes híbrids.
 Segons el Projecte de Llei de Canvi climàtic (Ministeri), les ciutats a partir de 4050.000 habitants han de tenir zones de baixa emissió. Segons el Document de
transició energètica (PAES) de la DiBa, un dels principals problemes de l'Ajuntament
és la flota de vehicles que té. El PAES proposa canviar-los; era una de les primeres
mesures per Vilafranca.
ABSTENCIÓ
però si s'accepta que hi hagi un representant de l'oposició a la mesa:
A FAVOR

5. 4/2020/RH_RLT. Creació d'una plaça i lloc de directiu professional (director/a de Serveis
Socials), amb supressió simultània en el catàleg de llocs de treball de la figura de Cap de
Serveis Socials.
 És una plaça molt ben remunerada.
 Segons el regidor, la promoció interna hauria quedat deserta -segons sondeig
verbal-.
Intervencions:
 Una vegada més, s'incrementa la bretxa salarial entre dalt i baix.
 HI haurà un representant sindical o un representant de l'oposició a la Comissió
d'avaluació?
 Si es vol algú de la casa, s'ha de convocar concurs de promoció interna, amb unes
bases i uns barems establerts. No val fer un sondeig verbal.
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 Es debat sobre si és un càrrec de confiança, un càrrec de lliure designació, etc.
Donat que ocupa un lloc de treball de l'Ajuntament, igual que el darrer fitxatge de SERCOM,
es conclou que és un Nomenament de personal especial d'alta direcció; en cap cas és un
càrrec de lliure designació.
Si la decisió queda exclusivament a mans de la Junta de Govern local:
EN CONTRA
Si s'obren unes bases, transparents,etc:
A FAVOR
6. 1/2020/SEC_CFL. FESTES LOCALS ANY 2021 I SEGÜENTS. Proposar que a Vilafranca del
Penedès, les dues festes locals per l'any 2021 i següents tinguin lloc els dies 30 i 31 d'agost,
coincidint amb la FM.
A FAVOR
7. 35/2020/SEC_MP. CONCILIACIÓ LABORAL, TELETREBALL I REDUCCIÓ BRETXA SALARIAL.
Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (Cs) per a preservar i fer efectiva la
conciliació laboral i familiar, foment del teletreball i reducció de la bretxa salarial en la
situació provocada per la crisi de la Covid-19.
A FAVOR
8. 36/2020/SEC_MP. INSTAL·LAR AIXETES AUTOMÀTIQUES ALS LAVABOS DE
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Moció presentada pel grup municipal de C's per instal·lar
aixetes automàtiques en els lavabos de les dependències municipals i fomentar el rentat
de mans.
A FAVOR
9. 37/2020/SEC_MP. NORMALITZACIÓ DE L'ATENCIÓ SANITÀRIA A VILAFRANCA. Moció
presentada pel grup de Vilafranca en Comú (VeC) sobre la situació sanitària a Vilafranca
(professionals i recursos, atenció presencial, lluita contra el coronavirus, etc.).
A FAVOR
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10. 38/2020/ SEC_MP. PACTE PEL DRET A L'HABITATGE. Moció presentada pel grup
municipal de VeC sobre pactes pel dret a l'habitatge, crisi habitacional i procés participatiu
relatiu al Pla Local d'Habitatge.
 Bàsicament es planteja apretar la Generalitat de Catalunya i el Gobierno de España.
 ERC ens ha plantejat una modificació i afegir uns punts.
 I demanar que treguin el lloguer social mentre duri aquesta situació. Aquest punt es
va aprovar en el Pla de Xoc però a la pràctica s'ha anat trucant als llogaters, un per
un, per tal d'avaluar la seva situació socioeconòmica i treure o no el lloguer.
A FAVOR
11. 39/2020/SEC_MP. BUSOS A BCN DURANT OBRES TREN RODALIES. Moció presentada
pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sobre increment de la freqüència de
busos a BCN mentre durin les obres ferroviàries de la línia de trens R-4, i altres mesures de
transport.
A FAVOR
12. 40/2020/SEC_MP. ACUSACIONS I SUPORTS A A.S.M. I REPRESSIÓ PERSONES
ACUSADES. Moció del grup municipal de la CUP, demanant que la Generalitat retiri
l'acusació penal contra A.S.M., que l'Ajuntament li doni suport i que s'aturi repressió
contra certes persones acusades.
A FAVOR
14. PRECS I PREGUNTES.
1. Com es gestiona l'adjudicació de subvencions a les AAVV?
2.Què fa l'Ajuntament quant a habitatges en condicions pèssimes?
3.En què es destinaran els diners prèviament adjudicats a subvencionar la FM i el ViJazz?
4.Com ha quedat la promesa de posar petits camps de fútbol per tota la vila?
5.Es controla el trànsit nocturn a la Girada? Segons alguns veïns, s'hi fan rallies.
6.Com es gestionen les queixes ocasionades pel soroll provinent de les terrases?
7.Quant a la limitació de velocitat -30- a l'Av. Pla del Diable, caldria senyalització al principi.

3) Presentació i aprovació de comptes VeC 2on trimestre 2020.
Comptes aprovats.
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4) Informació diverses reunions i contactes grups polítics.
 Reunió amb el regidor d'Urbanisme per comentar les al·legacions a l'Ordenança del
Paisatge Urbà. Bàsicament hi està d'acord.
S'aprovarà al Ple d'octubre.
 Hem demanat de formar part de la Taula de Reindustrialització, juntament amb
sindicats, etc.
 Tenim demanada una reunió amb l'Aureli per comentar-li les nostres al·legacions a
les OF 2021. Bàsicament volem unes OF més socials, més verdes i que comencin a
introduir la Perspectiva de gènere.
 Reunió amb sindicats i Comitè d'Empresa de Robert Bosch.
 Reunió amb CCOO, UGT, ERC, VeC i PSC per demanar que es facin coses de cara a la
indústria.

5) Informació Catàleg de Serveis Socials.
 Ens vàrem reunir el GT Eix Vila Cuidadora, per parlar de possibles al·legacions.
 No tenim al·legacions a fer. Però sí que tenim coses a dir:
-Quant a les externalitzacions, no estan detallades les condicions laborals.
-Pressupost de cada Servei.
-Reclamem una Memòria anual feta punt per punt del Catàleg.
-Trobem a faltar Proactivitat en els Serveis Socials. Tal i com estan pensats/organitzats,
l'usuari ha d'anar a trucar a la seva porta. Nosaltres pensem que han de ser proactius i
avançar-se als usuaris i usuàries, anar a les llars a buscar-los.
-Una vegada més, cal una Diagnosi Social.
-Canviar el concepte de Serveis Socials.

6) Informació Comissió de la Verema.
 Pel què fa al tema Salut, està bastant clar.
 De la logística se n'encarrega l'Ajuntament de Vilafranca. Què hi ha previst?

Vilafranca del Penedès, 20 de juliol de 2020.
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