Acta de l’Assemblea de Vilafranca en Comú del dia 19 d’Octubre de 2020. Realitzada en
format virtual a través de la plataforma Jitsi Meet i amb l’assistència de 12 persones.
El primer punt es el de l’aprovació de l’acta de la darrera assemblea del 21 de setembre, que
s’aprova per unanimitat.
Tot seguit s’obre el bloc d’informacions sobre les activitats de les diferents Comissions i
Consells municipals celebrades les darreres setmanes:
La Comissió de Solidaritat es va reunir el dia 6 d’octubre. El representant de VeC a la Comissió
va informar que s’ha iniciat la redacció d’un Pla Director de Cooperació, que començarà amb
un procés participatiu amb Entitats i un altre amb grups polítics, i que el que es busca és
dinamitzar el teixit de les associacions. El nostre representant a la Comissió va indicar que
dóna la impressió de què no es vol que els grups polítics tinguin un paper rellevant, doncs es
vol evitar que els grups de treball “es polititzin”.
S’informa que enguany, per les raons de la pandèmia, no se celebrarà la Fira Solidaritats, on
acostumaven a participar unes 14 parades d’entitats, celebrant-se alguna activitat en línia.
Tanmateix, el representant de VeC ha remarcat que la darrera acta penjada al web de la
Comissió https://solidaritaticooperacio.vilafranca.cat/comissio-de-solidaritat-i-cooperacio es
del gener de 2016, demanant a la presidenta de la Comissió que s’actualitzin.
Si es vol, es pot consultar l’acta completa de la darrera reunió de la Comissió de Solidaritat a
https://drive.google.com/file/d/13LEy-zz12fnl-WaDargxeee6HjjjsAFO/view?usp=sharing
El Consell de Drets Socials es va reunir el dia 24 de setembre, de forma virtual i amb poca
assistència (unes 12 persones). De cara al proper any, hi ha la proposta d’augment del
pressupost del 4,4% . Un dels capítols més destacats d’aquest augment és el capítol II per la
contractació externa de monitors per a projectes d’adolescents i per al centre obert. Destaca
també aquest augment per un projecte per treballar amb les persones grans que viuen soles,
així com per la implantació d’un programa informàtic que millori la gestió de la dependència.
La nostra representant al Consell manifesta la queixa per utilitzar el capítol II (que vol dir
externalitzar serveis que ara es presten directament), i quan li responen que es fa per que no
es pot augmentar la plantilla, afegeix que quan es vol si que es pot augmentar per crear una
nova plaça de Cap del Servei, havent-hi altres alternatives (jubilacions... moviments interns...)
Dins la proposta del nou pressupost no s’incrementa el Servei d’Ajut a Domicili (SAD),
argumentant que no hi ha més demanda, malgrat que hi ha més gent gran i més llista espera
en residències per a gent gran. Afegint, però, que és una partida ampliable. Tampoc
s’incrementa la partida per Ajuts a Famílies, atenent que els darrers mesos ha disminuït la
demanda (tot i que ha augmentat l’oferta del Rebost Solidari i del suport de la Creu Roja).
(En relació a les Residències, sembla que s’han aturat els ingressos en places públiques, per
ordre de la Generalitat. Actualment la llista d’espera per una plaça pública en la Inglada Via és
de 7 anys. En altres residències la mitjana és de 3 anys... Això hauria de ser un motiu per
incrementar més dedicació el SAD...)
Es repassa la gestió de l’Alberg humanitari. Sembla ser que hi ha hagut places per tothom qui
ho ha necessitat, i que cap temporer –diuen- ha dormit al carrer. També s’informa al Consell
que el Rebost Solidari és suficient per atendre a qui ho necessita i que fins i tot hi ha excedents
de productes, que caduquen perquè ningú ho agafa.
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En aquest tema el Consell obre un debat, a proposta de la nostra representant, sobre la
conveniència d’implantar les targes moneder com un recurs més digne i amb menys imatge de
“beneficència” com té el Rebost, i amb la qual pots anar a comprar on vulguis. El debat porta a
la proposta de realitzar una enquesta de satisfacció entre les persones usuàries, que inclogui
també la pregunta sobre la preferència de Rebost o Tarjeta. També es toca la possibilitat de
que les mateixes usuàries poguessin participar de la gestió del Rebost... Totes aquestes
qüestions es va quedar que es tractarien en la propera Reunió del Consell.
Es demana al Consell que es tornin a fer els Tallers de Memòria per barris, i que s’informi a la
població sobre les activitats que es fan a l’aire lliure per la gent gran, i que aquestes es facin
també per barris.
Per la propera reunió del Consell també es proposa que es parli del Catàleg de Serveis (que ja
s’ha aprovat al no presentar-se cap al·legació). Podem consultar el Catàleg de Serveis Socials
aquí: https://dretssocials.vilafranca.cat/sites/default/files/cataleg_de_serveis_socials_20202023_aprovat_16-06-2020.pdf
Tot seguit el representant de VeC a la Comissió Municipal de l’Habitatge informa sobre la
sessió de la Taula dels grups polítics sobre el Pla Local de l’Habitatge (PLH) que es va celebrar el
dia 08/10/20. En aquella reunió, d’entrada es qüestiona la metodologia amb què s’ha iniciat el
procés participatiu, situant a la CMH com una entitat comparsa, en lloc de assignar-li el paper
de supervisor i seguiment que inicialment s’havia proposat en la reunió de la pròpia CMH de
26/05/20.
Tot seguit es passa a fer una anàlisi del document de diagnosi. (es pot consultar a
https://www.vilafranca.cat/owncloud/index.php/s/GdIN172UJ9kwZax) El primer que s’observa
és que els paràmetres que s’analitzen estan basats en dades del 2017, fet que pot distorsionar
ja que la realitat d’avui pot haver variat substancialment, tan pel que fa a la demanda
d’habitatge com la situació de precarietat que gestionen els serveis socials.
Es preveu que fins al 2025 la població augmenti amb 3.659 habitants, amb un total de 1404
habitatges. El preu mig del lloguer està en 625 €, un dels més elevats de la comarca. Des del
2012 no s’ha fet cap promoció d’HPO, entenent que tenim un dèficit històric de 765 habitatges
d’HPO. Vilafranca té una demanda d’habitatge de lloguer del 70% i una oferta del 20%. La
mitjana de la despesa del sou invertit en el preu del lloguer és del 35-40%...
D’altra banda Vilafranca s’estima que té 900 habitatges desocupats, dels quals 173 són de
grans tenidors, desconeixent-se a qui pertanyen la resta.
A criteri del representant de VeC a la Comissió, no queda clar quin creixement de la població es
preveu després de la crisi socioeconòmica. Cal una política d’habitatge molt més agosarada,
acompanyada de millors recursos humans i econòmics, tot potenciant la Àrea municipal de
l’Habitatge amb més competències i recursos municipals. També cal incrementar de forma
important i urgent el HPO públic i de lloguer, si volem assolir el 15% per a l’any 2027, entenent
que actualment aquest percentatge és del 3%.
En resum, des de la representació de VeC es considera que cal ampliar progressivament el Parc
Municipal d’habitatge públic de lloguer per satisfer tota la demanda i assolir el Parc Solidari
d’Habitatge destinat a polítiques socials, arribant al 15% de HPO per el 2027 tal com estableix
la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge, aplicant una sèrie de mesures concretes.
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Aquestes mesures poden ser les d’Implantar el 10% de sol públic d’aprofitament mitjà per a
HPO en les noves actuacions; exercir el dret de tempteig i retracte; aplicar el 30% de HPO en
noves construccions d’habitatges de més de 600m2 en sol urbà consolidat; aplicar la Llei de
llogaters aprovada al Parlament; elaborar un registre de solars buits i gravar-los amb una
taxa...
Resumint, el procés d’elaboració del Pla Local d’Habitatge, a criteri de la representació de VeC
a la Comissió és que aquest document del PLH que s’està debatent es pot considerar com una
diagnosi feta a la mida per l’Equip de Govern, i que, curiosament, plantegen un procés de
participació on, abans de començar, ja ens diuen les conclusions.
Per a una informació més detallada, veure informe complet sobre la reunió a
https://drive.google.com/file/d/1cHn-4gK_x5fm2WCtgsDAtPFDzaQv8tq6/view?usp=sharing
Parlem ara de la reunió del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal Aigües de
Vilafranca SA (EMAVSA), celebrada el 14 passat d’octubre. Una reunió en la que bàsicament
es tracta de la proposta de pressupost per al 2021, del qual se’n destaca que no puja el preu de
l’aigua per al consumidor final, tot indicant que es procura que aquesta congelació no afecti el
compte de resultats de l’empresa.
S’informa també que l’any 2020 es preveu que acabi amb uns beneficis de 378.000 €. En global
ha disminuït el subministrament a empreses així com un augment per als particulars, fruit de la
situació en què s’han trobar moltes empreses amb la pandèmia. Per al 2021, es preveuen uns
beneficis de 350.000 €, dels quals prop del 80% correspondrà al subministrament d’aigua, i el
20% restant correspon a la realització d’obres per als altres ajuntaments als quals es presta el
servei.
Dins la congelació econòmica es contempla que no s’incrementa el cost del personal, que el
cost de l’aigua que té el seu origen en el Consorci Ter-Llobregat serà el mateix que el 2020 i
que la despesa elèctrica es preveu que sigui la mateixa.
El representant al Consell informa que la tarifa social en servei d’aforament és de 0’50, i en
servei de comptador de 0,34.
Pel que fa a l’auto subministrament elèctric, EMAVSA ha considerat que si bé es poden
instal·lar moltes plaques a molts dels terrens de la companyia, aquestes plaques no satisfan els
requeriments que determina la companyia elèctrica a tenir en compte per elaborar i vendre
electricitat, pel que tot i sent suficient per l’autoconsum, no ho és per comercialitzar
l’electricitat sobrant.
Es tracta el tema de que en alguns municipis, l’empresa que subministra l’aigua ha aplicat en
determinats moments un sistema de lectura estimada que ha comportat que s’hagi cobrat de
més en molts rebuts, però que aquest no ha estat el cas de Vilafranca.
I s’informa també de la iniciativa de la companyia d’aigües per dur a terme una campanya per
a canviar els actuals comptadors per uns comptadors intel·ligents.
Finalment, és la representant al Consorci del Ricard Fortuny qui informa del resultat de la
darrera reunió del Consorci. El primer que posa de manifest és que aquest any es va per sobre
de les previsions pressupostàries, concretament amb 100.000 € de més.

3

La direcció ha fet un càlcul del què costaria passar a dependre el personal de la residència del
Conveni Salut. El cost addicional seria de 500.000 €, i argumenten que fer això es posaria en
risc la gestió. Cal trobar una solució, doncs és urgent frenar la precarietat laboral que afavoreix
l'elevada càrrega de treball (tenim unes ràtios treballadores/usuaris de les més baixes de tota
la UE); i una baixa ràtio infermeres/auxiliars-gerocultores. El fet de millorar les condicions
econòmic-laborals no és una qüestió de costos econòmics. Depèn totalment d’una voluntat
política.
Davant la qüestió d’una possible ampliació a 80 places, sembla que de moment no hi hagi
notícies, però s’argumenta que és necessari ampliar els espais.
I a partir d’aquí s’entra en analitzar l’ordre del dia del Ple municipal de l’endemà:
-

INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES. Informe al Ple del Síndic de Greuges de Vilafranca,
sobre l'exercici de 2019.

En aquest primer punt es comenta que s’ha passat l’informe, i que se’n faran alguns
comentaris, sobre els temes més importants, recordant que no s’ha de votar l’informe. Tan
sols és un donar comptes.
En primer lloc, s’agrairà la feina duta a terme pel Síndic, valorant positivament que en
l’informe s’hagi recollit algunes demandes de l’oposició (per exemple, sobre les cadires de
l’espai de debat dels regidors, o la celebració de plens presencials...). També, d’alguna manera,
es sol·licitarà un aclariment sobre l’existència de grau de familiaritat entre el Síndic i un regidor
de l’equip de Govern, i en quina mesura això podria afectar a la imparcialitat de la feina de la
sindicatura.
-

PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL Proposta al Ple, si escau, d’acceptar la subvenció i el
conveni, i l’aprovació del préstec de 2.450.000€ dins el Programa de Crèdit Local de la
Diputació de Barcelona.

S’informa que la Diputació paga els interessos del crèdit. Es lamenta que aquest crèdit es fa
amb el BBVA i no es faci a una banca ètica. Es proposa abstenir-se en aquest punt. Hi ha un vot
de l’assemblea a favor de votar en contra.
-

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST Proposta al Ple, si escau, d’aprovació de l’expedient de
modificació de crèdits.

Habitualment en aquests temes se sol votar en contra, tot i que aquesta vegada és especial, ja
que algunes partides venen motivades per les despeses especials per la pandèmia. Tot i així, en
el Ple caldrà qüestionar l’aportació de 80.000 € al Complex Aquàtic, i qüestionar també
l’aportació a la Fundació Atlètic Vilafranca.
Atenent a aquestes circumstàncies especials, ens abstindrem en aquest punt. Hi ha un vot de
l’assemblea a favor de votar en contra.
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-

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2021 Proposta al Ple, si escau, d’aprovació de la
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021.

Es comenta que des de VeC vam presentar 17 al·legacions a la proposta de l’equip de govern,
de les quals se’n van acceptar 4 i n’han rebutjat 13. Algunes de les rebutjades considerem que
són fonamentals (com L’IBI, o la tarifació social...)
Es va fer una proposta als diferents grups municipals demanant que s’adoptés un Acord Fiscal
per Vilafranca, però ningú ha respost a la nostra petició.
Davant del fet que s’han acceptat algunes de les al·legacions presentades, hi ha la proposta de
no votar un NO directament, sinó donar un marge de confiança. Posat a votació, guanya la
proposta d’abstenir-nos en aquesta votació (6 vots a favor de l’abstenció contra 5 vots que
postulaven pel vot en contra).
Finalment s’acorda abstenir-se en aquest punt de l’aprovació inicial. Durant el període
d’exposició pública es tornaran a presentar algunes de les al·legacions que considerem
fonamentals i, si no hi ha cap canvi, a l’aprovació definitiva es votarà en contra.
-

LICITACIÓ SERVEI DE NETEJA VIÀRIA Proposta al Ple, si escau, d’aprovació de
l’expedient de contractació administrativa per a la prestació del servei de neteja viària.

Sembla del tot correcte, pel que es votarà a favor del punt.
-

LICITACIÓ SERVEI DE TRANSPORT URBÀ Proposta al Ple, si escau, d’aprovació de
l’expedient de contractació administrativa per a la prestació del servei de transport
urbà dins del terme municipal de Vilafranca del Penedès.

Les bases estan correctes, però no s’ajusten al nostre model del què ha de ser el transport
urbà. Són molt semblants a les anteriors, sí que contemplen que els vehicles puguin ser híbrids
Caldria aprofitar aquesta oportunitat per generar una millora profunda del servei de bus urbà,
i demanar la gestió directe per part de l’Ajuntament del servei.
Es vota la nostra postura. Surt favorable l’abstenció, per 6 vots, en front de 4 vots que aposten
pel vot contrari.
-

MOCIÓ SOBRE TARIFA T-JOVE Moció presentada pel grup municipal de JxV, sobre la
revisió per part de l’ATM del sistema tarifari de la T-Jove

Es votarà a favor.
-

MOCIÓ 90è ANIVERSARI DE LA REPÚBLICA Moció que presenta el grup municipal d’ERC
per commemorar el 90è aniversari de la República.

Sempre és una bona ocasió per reivindicar i recordar la 2a República. Cal fer esment, però, que
hi ha moltes persones i grups que reivindiquen la República, i que sembla que ERC s’hagi
apropiat de la idea i de l’esperit. Caldrà recordar-ho en el Ple.
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Malgrat això, evidentment, es votarà a favor de la Moció.
-

MOCIÓ IMPULS BUS DIRECTE MARTORELL Moció que presenta el grup municipal d’ERC
per l’impuls d’un bus directe entre Vilafranca i Martorell durant el tall de la R4.

S’aprofitarà l’ocasió per fer un incís i demanar que també es faci referència en la Moció a la
necessitat de disposar d’un bus directe que uneixi el centre hospitalari de Sant Camil amb
Vilafranca.
Votarem a favor.
MOCIÓ DE POSADA EN MARXA DE LA MESA PER LA INDUSTRIALITZACIÓ Moció que presenta el
grup municipal de VeC sol·licitant que el Govern de la Generalitat de Catalunya posi en marxa i
doti pressupostàriament la Mesa per la industrialització del Penedès i el Pla de xoc d’ajut i
d’impuls socioeconòmic al Penedès. (Podem seguir el text de la Moció aquí:
https://ja.cat/Penedes_industrialitzacio)
Es votarà a favor.
-

DRETS DE LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Moció que presenta el grup
municipal de C’s, sobre mesures de reforç i reconeixement per garantir els drets de les
víctimes de violència de gènere

És una Moció que porta un títol força enganyós, i que –en el fons- l’única part que proposa és
la creació d’una unitat especial de gossos contra l’assetjament. A banda d’aquesta part, també
en el preàmbul es diu que no s’ha fet res contra la violència de gènere, cosa que no és certa, i
que parla d’unes unitats de vigilància.
S’acorda abstenir-nos en aquest punt, per 10 vots. Un vot de l’assemblea es posiciona a favor
de votar en contra.
-

PRECS I PREGUNTES

Dins d’aquest apartat, es comenta el tema de la tala d’arbres d’alguns carrers de Vilafranca, de
que caldrien moltes explicacions, i de que les declaracions del regidor de Via Pública com a
resposta a una carta d’una ciutadana deixava molt que desitjar, per desagradable. Caldria
demanar molta més transparència en aquests temes, especialment sensibles.
També es comenta la col·locació de badens reductors de velocitat a l’Avinguda del Pla del
Diable, i que caldria posar-ne més.
Es parla de demanar tallar el trànsit al carrer de Puigmoltó, pel que suposa d’enrenou per als
accessos als centres escolars de la zona.
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També es comenta la necessitat de limitar la velocitat dels vehicles per l’interior de la Vila a 30
kms/h, per aconseguir una definitiva pacificació del trànsit.

En el capítol d’informacions diverses, s’informa que s’ha participat en la primera de les
trobades celebrades online per la presentació de la Carta Alimentària Metropolitana, que vol
ser un instrument de coordinació per tal de desenvolupar polítiques alimentàries en clau local
que vagin el la línia de la transició cap a un model de sobirania alimentària que enforteixi la
resiliència d'un sistema alimentari més just, segur, sostenible i saludable, sobre la base de
criteris socials, ecològics i de proximitat. Preparant el terreny per que l’any 2021 Barcelona
ostenta la capitalitat mundial de l’alimentació sostenible.
Es comenta que se seguirà de prop aquests esdeveniments i es procurarà participar-hi
activament.

I sense cap més tema a tractar, s’aixeca la sessió.
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