ASSEMBLEA SOM VNG
Carrer San Onofre 68
08800 Vilanova i la Geltrú

ACTA DE REUNIÓ
ASSEMBLEA PRÈVIA AL PLE DE CARTIPÀS.
A 27 de juny, a les 19,00h.a la Sala Noble de l’Edifici Olivella (Vilanova i la Geltrú) amb
l’assistència de 32 persones es dona inici a l’Assemblea SOM VNG prèvia al Ple Municipal
de Cartipàs.
ORDRE DEL DIA:
1.- Presentació de les possibles votacions al Ple extraordinari Del Cartipàs. Debat i
votació.
2.- Debat sobre personal eventual.
3.- Debat Obert

1.- Presentació de les possibles votacions al Ple extraordinari Del Cartipàs. Debat i
votació.
Després de debat apareixen les següents resolucions:
- No es discuteix l’estructura interna del govern, ja que s’entén com responsabilitat d’aquest.
- No hi ha debat sobre la periodicitat del ple o les comissions informatives, així com sobre
els portaveus.
- Entenem que les retribucions a l’equip de govern excedeixen el que considerem màxim.
- Es reconeix la necessitat dels Grups Municipals a tenir personal eventual per realitzar les
tasques administratives però les retribucions no poden ser una recompensa electoral.
- Tampoc entenem que l’equip de govern, que disposa del propis tècnics de l’Ajuntament,
s’adjudiqui personal eventual amb els sous més alts.
Un cop finalitzat el debat es decideixen els vots de SOM VNG al ple:
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de Constitució de
l’Ajuntament de 13 de juny de 20151.
2. Donar compte dels Decrets de cartipàs.
3. Aprovació, si escau, de la periodicitat de les sessions del Ple de l’Ajuntament.
4. Aprovació, si escau, de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.
5. Aprovació, si escau, de la constitució dels diferents grups municipals, designació de
portaveus i composició de la Junta de Portaveus.
6. Aprovació, si escau, de la creació, denominació i atribucions de les Comissions
Informatives.
7. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió Informativa de caràcter específic per a
l’elaboració del nou POUM de Vilanova i la Geltrú.
(Es decideix, per unanimitat de tots els assistents, votar favorablement a tots aquests punts
amb els vots a favor de tots els assistents)
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8. Aprovació, si escau, de les retribucions i assignacions dels membres
electes i dels grups municipals.
9. Aprovació, si escau, de la determinació del nombre, característiques i retribucions del
personal eventual de confiança.
(Es decideix, per unanimitat de tots els assistents, votar en contra dels punts 8 i 9)

2.- Debat sobre personal eventual.
S’informa a l’Assemblea de que en el cartipàs a SOM VNG se li ha assignat la possibilitat de
contractar personal eventual. La dotació és equivalent a un tècnic administratiu a jornada
complerta (25.120,76 €/any). Després de debat s’acorden les següents resolucions:
- Es necessari tenir personal administratiu que alliberi de càrrega de treball als regidors/es.
- Es preferible tenir a dues persones a mitja jornada que un tècnic a jornada complerta.
- El possible personal eventual ha de passar per un procés de selecció aprovat per
assemblea.
- Les funcions d’aquest personal han d’estar clarament definides i cal fer un seguiment de si
s’acompleixen els objectius.
- No s’entén el lloc per tota la legislatura, pot ser revisat o rotatiu.
- Cal utilitzar aquest personal per augmentar la feina a fer, així com la seva participació ha
de ser totalment transparent.
- No hi ha pressa per decidir el personal, és prioritari marcar un procés net.
S’acorda:
- Creació d’una comissió per establir el procés de selecció. Aquest procés serà presentat en
la pròxima Assemblea Ordinària de SOM VNG i llavors (en cas de ser aprovat). Els
membres d’aquesta comissió seran 5: Els dos regidors, JG, JR i XC.

3.- Debat Obert
Es remarca la necessitat de que els voluntaris s’organitzin de cara a les àrees que s’han de
treballar. A part de les comissions informatives, on han d’anar els/les representants, hi haurà
representació en diferents consells d’administració on caldrà presentar a membres de
l’assemblea per tal de poder treballar.
També es fa una crida per millorar la comunicació i difusió de l’Assemblea, així com per
fomentar aparicions en premsa.
Es recorda que el proper dimarts 30 de juny hi ha el judici a dos estudiants (cas “Isma i
Dani”) als quals se’ls demanen anys de presó per participar en manifestacions. Hi haurà una
concentració en solidaritat el mateix dia a partir de les 9h. a la ciutat de la Justícia
(Hospitalet del Llobregat)
I sense més temes a tractar, s’acorda que la pròxima assemblea es celebrarà el dia 8 de
juliol, espai i hora a determinar. Finalitza l’Assemblea amb 29 assistents a les 21,00h.
Vilanova i la Geltrú, 27 de juny de 2015.
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