Acta Assemblea de Vilafranca en Comú 21 set 2020
Hora Inici: 19:15
Assistents totals: 12
ORDRE DEL DIA:
Aprovació acta darrera assemblea del 20 de Juliol: APROBADA
Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 22 de
setembre de 2020:
SERVEIS CENTRALS I GOVERNACIO

 CONSIDERACIONS: Cal recordar que el nostre grup es va abstenir en
l’aprovació del pressupost de l’exercici 2020, ja que després de
presentar propostes i esmenes, no van ser tingudes en compte (Ex:
Biblioteca, quotes a serveis municipals segons barems de rendes,
etc.) així que per coherència cal votar abstenció, si bé exposem el
nostre raonament a cada un dels punts.

2. 21/2020/HIS_MP - MODIFICACIO DE PRESSUPOST Aprovació si escau, de l’expedient de
modificació de crèdits, modalitat suplement de crèdit, (amortització anticipada préstec)

 Votarem Abstenció

3. 23/2020/HIS_MP - MODIFICACIO DE PRESSUPOST Aprovació si escau, de l’expedient de
modificació de crèdits, modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

 Es demanarà explicacions de si la reducció de diners de la neteja per
passar-los al Complex Aquàtic, suposa un perjudici en la neteja dels
espais públics. Votarem Abstenció

4. l/2020/HIS_LP INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES Donar compte al Ple de
l’Informe de control permanent núm. 37/2020, en relació a les inversions financerament
sostenibles derivades de la distribució del superàvit de l’exercici 2018.

 Es manifestarà que el superàvit de l’any 2018 i 2019 són fruit d’una
mala gestió de l’equip de govern. Votarem Abstenció.

5. l/2020/RH_PP - PLANTILLA DE PERSONAL Aprovació si escau, de la modificació d'una
plaça de la plantilla de personal laboral.

 Es redueix una plaça de tècnic en els equipaments de cal BoletAuditori i es crea una d’auxiliar. Estem a favor de la creació de places
que regularitzin la situació dels que ja hi treballen, per això Votarem
a favor.
 Manifestarem la nostra queixa per les excessives diferències salarials
entre els càrrecs de tècnics i els d’operaris.

6. 5/2020/RH_RLT CONTINGUT FUNCIONAL Aprovació si escau, de la modificació del
contingut funcional i nomenclatura d'un lloc de treball.

 És un canvi de nom d’un lloc de treball nivell tècnic. Nosaltres no
podem intervenir ja que solament ho gestiona l’equip de govern.
Votarem Abstenció.

7. 2/2020/RH_PP - AMORTITZACIO PLA£A Aprovació si escau, d’amortització d'una plaça de
la plantilla de personal laboral i supressió d'un servei.

 Manifestarem que tenim la sospita que s’amortitza un lloc de treball
que es va crear exprés per a la persona i que al jubilar-se es
suprimeix el lloc i el servei. Votarem Abstenció.
 Les tasques que feia el Servei haurien de continuar (relacions amb
Europa i Amèrica del sud)

8. 73/2019/CNT - DESISTIMENT LICITACIO TRANSPORT Aprovació si escau, de desistir del
procediment de licitació per a la prestació del servei públic de transport urbà dins del terme
municipal de Vilafranca del Penedès.

 Per les errades de l’equip de govern s’ha de tirar enrere aquesta
licitació.
 Votarem a favor del desistiment de la licitació, no perquè esmenin
les errades, sinó perquè, tal com vam manifestar al Ple que va
aprovar la licitació, defensem que s’ha de desenvolupar un pla global
de mobilitat per Vilafranca.

ACCIO TERRITORIAL I SERVEIS URBANS
9. 2/2020/EG_RN ORDENANCA DEL PAISATGE URBA Aprovació definitiva si escau, de la
modificació puntual del Capítol 3 de l’Ordenança municipal del paisatge urbà de Vilafranca del
Penedès.

 De les 19 al·legacions que vam presentar ens han estimat 5, dues
d’elles parcialment.
 Punts conflictius i irrenunciables són:
o Els 1,80 metres de separació per garantir la mobilitat, sobretot
de persones amb dificultat: cecs, cadires de rodes, etc. La qual
cosa ve regulada per llei.
o No acceptem el concepte “sempre que sigui possible”, o ho és
o no és. (plantejarem que podríem acceptar que es fes
accepció per alguns carrers, però deixant clar que és una
excepció)
o Evitar separacions i tancaments entre terrasses.
o Homogeneïtzació dels elements sobretot en els espais històrics.
 Votarem en contra

10.1/2020/EG_GO AMEP Aprovació si escau, de la participació en els acords fundacionals de
l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Energia Publica (AMEP).

 Votarem a favor

ALCALDIA
11. 41/2020/SEC_MP MOCIO LLOCS DE TREBALL Moció presentada pels grups municipals
del PSC, JxV, VeC, ERC i CUP, de I ‘Ajuntament de Vilafranca del Penedès en defensa del
manteniment de I ‘activitat i dels, llocs de treball de la Robert Bosch, Saint Gobain, i empreses
amenaçades pels tancaments totals o parcials i que formen part del teixit productiu del
Penedès

 Explicarem el nostre anàlisi de la situació, les gestions que s’han fet
amb els treballadors i al Parlament de Catalunya a través del grup
parlamentari En Comú Podem, valorarem l’acció d’anar junts i la
necessitat de la taula on pensar el futur del Penedès. Tot el suport.

12. 47/2020/SEC_MP MOCIO SOBRE PAGAMENT ERTO Moció que presenta el grup
municipal d'ERC per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions
econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació
temporal d’ocupació.

 Moció que traspua mala baba, intenció de carregar-se al govern de
l’estat.
 Cal posar en valor la creació per part del govern Socialista-Podem de
la creació dels ERTO.
 És cert que la gestió no s’ha fet bé. També és cert que s’heretava una
administració bastant obsoleta.
 Dit això, votarem a favor.

13. 42/2020/SEC_MP MOCIO SOBRE INICI DE CURS AL NOU INSTITUT
Moció que presenta el grup municipal de la CUP I ‘inici de curs al nou Institut de Vilafranca.

 No s’entén que ara presentin aquesta moció quan des del mes de
maig van ser informats en la reunió de Junta de Portaveus. Votarem
a favor.

14. 43/2020/SEC_MP MOCIO ATENCIO A LA GENT GRAN Moció que presenta el grup
municipal de la CUP per impulsar un model públic i de qualitat a les residencies i en I ‘atenció a
la gent gran.

 Moció molt genèrica. La CUP no assisteix a la “Junta de govern” del
Ricard Fortuny. El nostre grup ha presentat altres mocions sobre
aquest tema que s’han aprovat al Ple, on demanàvem equiparar els
sous de les treballadores i treballadors, més contractació i menys
precarietat, i garantir la cura dels residents, sobretot al centre Ricard
Fortuny on l’Ajuntament té poder de decisió.
 Es comenta que el tema de fons no es tan el model de gestió públicprivada, sinó el model d’atenció a les persones grans.
 Votarem a favor.

15. 48/2020/SEC_MP MOCIO SOBRE CONTENCIO DE RENDES D’ARRENDAMENTS
D'HABITATGE Moció que presenta el grup municipal d'ERC per la posada en marxa de la llei
de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament
d'habitatge.

 Ganes de capitalitzar la llei aprovada al Parlament per part d’ERC.
 Votarem a favor

16. 44/2020/SEC_MP MOCIO CONTRA L'OCUPACIO IL-LEGAL DE VIVENDES Moció
presentada pel grup municipal de C's per a I ‘elaboració d'un Pla municipal en contra de I
‘ocupació il·legal de vivendes.

 La moció no analitza les causes de l’okupació dels habitatges i no fa
distinció entre l’ocupació per necessitat (90% aprox.) i l’ocupació
delictiva. Votarem en contra d’aquesta moció.
 Caldria disposar d’un inventari d’habitatges ocupats.

17. 45/2020/SEC_MP MOCIO CURS ESCOLAR Moció que presenta el grup municipal de VeC
per garantir un curs escolar presencial, segur i equitatiu.
 Moció presentada pel nostre grup. A favor

18. 46/2020/SEC_MP MOCIO SOBRE CRITER1S DE LA DESPESA Moció que presenta el
grup municipal de VeC relativa a la modificació dels criteris d’aplicació de la regia de la
despesa als ajuntaments.

 Moció presentada pel nostre grup. A favor

19. PRECS I PREGUNTES

 Quin és i com es posa en pràctica els protocols en cas de Covid a
l’escola.
 On s’ha de plantejar posar el nom de Joana Raspall al nou institut.
 Insistir en l’atenció presencial als CAP de Vilafranca.
 Posar Agents Cívics a les entrades/sortides de l’escola.
 Moltes queixes de veïns i veïnes per causa dels coloms. En Ramon
informa que es va tractar a la Junta de portaveus.
 Denunciar que hi ha moltes caques i pix de gossos als carrers. Que es
faci complir l’ordenança.
 El Bus que cobreix Vilafranca-Barcelona no es respecten distàncies,
cal posar més busos. S’informa que han ampliat més viatges. Cal
veure si és suficient.
 Manifestar el suport a la vaga dels MIR. Es comenta que s’hauria
d’haver entrat una moció. Es mirarà de comentar-ho.

Informació sobre la crisi industrial de la comarca i possibles
actuacions.
 S’informa dels expedients de les diferents empreses afectades.
 S’informa que s’està organitzant una jornada de protesta ciutadana.
 S’informa que entre el Xavi Peñafiel i el Ramon han preparat un
Manifest que es presentarà en roda de premsa.
 S’informa del treball conjunt amb el grup d’en Comú-Podem al
Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, per pressionar i
buscar alternatives.
 S’informa que en breu sortirà publicat un manifest sobre la
problemàtica del sector del vi i els problemes dels viticultors/es,
elaborat per l’Agustí.
Planificació temporada i temes importants a treballar (Pla Habitatge,
Pla Territorial...)
 S’informa que el divendres dia 25/09 es reunirà del Grup de Treball
d’Habitatge, per valorar la Diagnosi de la situació a Vilafranca.
 S’informa que el local de Vilafranca en Comú tornarà a obrir dimarts i
dijous a la tarda.
 S’informa que des de Coordinació estan preparant una campanya per
créixer.
 S’informa que el Grup de Treball Vila-cuidadora tornarà a posar-se en
marxa.

 S’informa que el Grup de Treball de Medi ambient es posarà en
marxa. Es proposa de comptar amb l’ajuda de gent que està
treballant el tema de les energies. Pensar en una futura jornada.
 S’informa que per temes de feina la persona que gestionava la web i
xarxes ha de plegar, està en curs l’entrada d’una nova persona.
Torn obert d’intervencions
 Per a fer moltes analítiques envien els/les usuàries a l’Hospital de
Sant Camil. S’ha de reclamar que posin transport públic.
 Es recorda que s’ha de retirar el material emmagatzemat, ja que
necessiten l’espai que ens van deixar. Es queda que en breu serà
retirat.
Passades les 21:00 es finalitza l’assemblea.

