Assemblea de Vilafranca en Comú
Prèvia al Ple Municipal de l’Ajuntament
-

Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrer Sant Pere, 28)
Data: Dilluns 21/11/2016
Hora: 19:00 h. inici assemblea - - Duració prevista: 2 h
Assistents: 19

Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior assemblea del 17/10/2016
• Es consulta sobre el punt 5 (*) on diu “sense obrir cap altre debat estatutari”.

(*) 5) Informació adaptació Estatuts
Els 5 documents bàsics que tenim a hores d’ara s’han fos en una proposta d’estatuts que es farà arribar a la gent
de VeC. Es portaran a l’aprovació de l’assemblea, sense obrir cap altre debat estatutari.

S’aclareix que és una unificació i adaptació dels documents ja aprovats per tal de que
quedin reflectits en els estatuts de VeC, ja que el contingut dels actuals és el mínim
necessari per la inscripció del partit
Documents unificats: Estatuts actuals, codi ètic, principis generals, organització i estatuts
d’AMICM

•
•

2. Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 22 de novembre.
MODIFICACIÓ ORGANIGRAMA. Donar compte dels Decret de 13 d’octubre de i 8 de novembre de 2013, que
modifiquen els àmbits d’actuació de diverses Àrees municipals.

S’acorda que els regidors votaran : abstenció

•

PRESSUPOST CORPORACIÓ 2017. Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l’exercici
2017.

Propostes de VeC:
• Redistribuir les inversions
o Partida de la llosa de la via: Dividir-la entre els 8 barris, Iniciar un procés participatiu i
obrir una partida per donar-hi suport en el futur
o 600.000€ reforma hospital vell, aplicar-los a la residència Sant Francesc per a la gent
gran
o 650.000€ provinents de la Diputació per instal·lacions esportives aplicar-los a la
construcció d’un nou pavelló
o 2ª biblioteca comarcal sobre la llosa de la via en lloc d’ampliar Torres i Bages
o Centre Cívic de l’Espirall, obrir una partida per ampliar el disponible actual per poder fer
les obres en un futur
o Ampliar la partida per habitatges en lloguer social en 150.000€
o Adquirir una nova mini deixalleria
o 177.000€, nova partida procedent del romanent, per emergència social
o Altres:
 Refugiats, LGTBI, patis oberts, etc
S’acorda que:
• El vot dels regidors serà negatiu ens el cas de no ser acceptades les modificacions
proposades
• Es dona llibertat de vot en el que cas de que s’acceptin modificacions de partides
importants i prioritàries per a VeC
MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2016. Aprovació inicial de l’expedient número 10 d’habilitació de crèdits
extraordinaris, suplements de crèdit i transferències del pressupost de l’Entitat vigent.

•

S’acorda que els regidors votaran : abstenció

MODIFICACIÓ ORDENANÇA CIVISME. Aprovació inicial si escau, de modificacions de l’Ordenança municipal
de civisme i convivència ciutadana.

•
•
•

Es proposarà un debat en profunditat per una revisió total de la present ordenança
Les infraccions molt greus han d’anar per via penal
S’acorda que els regidors votaran : en contra

DELEGACIÓ GESTIÓ EDAR Ratificació si escau, de la delegació a la Mancomunitat Penedès-Garraf de la
gestió de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR).

•
•
•

S’aclareix que la situació jurídica d’Aigües de Vilafranca, cedint treballadors no era
sostenible jurídicament ni laboralment i que la gestió de facto ja era en mans de la
mancomunitat, ja que el director era compartit amb altres estacions depuradores
Proposta d’esmena per a que quedi reflectit per escrit que la propietat de l’EDAR és de
l’Ajuntament de Vilafranca
S’acorda que els regidors votaran :
o Si s’accepta l’esmena: a favor
o Si no s’accepta l’esmena: en contra

MOCIÓ DE SUPORT AL PROCÉS CONSTITUENT. Moció del grup municipal de CiU de suport al referèndum, al
procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania.

•
•

Proposta d’esmena en el 2on punt dels acords per tal de substituir “de forma coordinada
amb l'Associació de Municipis per la Independència”, per “de forma coordinada amb el
parlament de Catalunya”
S’acorda que els regidors votaran :
o Si s’accepta l’esmena: a favor
o Si no s’accepta l’esmena: en contra
 Aquesta opció se sotmet a votació de l’assemblea
• A favor: 7
• Abstenció: 6
• En contra: 1

MOCIÓ DE REBUIG A PINTADES . Moció del grup municipal de CiU de rebuig a les activitats de pintades i
grafits als espais públics i privats de la vila sense permís

•

S’acorda que els regidors votaran : en contra

MOCIÓ DE SUPORT A MONTSE VENTURÓS I JOAN COMA. Moció que presenta el grup municipal de la CUP
de suport als càrrecs electes Montse Venturós i Joan Coma.

•

Proposta d’esmena per eliminar punt el 3er punt dels acords
o

•

•

TERCER. Mostrar el rebuig al fons i les formes utilitzades pels Mossos d'Esquadra en la
detenció de Montse Venturós, unes maneres que recorden els temps tèrbols de la dictadura
franquista.

Es comenta que aquest tipus de moció sempre son delicades per el fet de que presenten
punt clarament acceptables junt a punts que no ho son
S’acorda que els regidors votaran :
o Si s’accepta l’esmena: a favor
 Aquesta opció se sotmet a votació de l’assemblea
• A favor: 14
o Si no s’accepta l’esmena: en contra
 Aquesta opció se sotmet a votació de l’assemblea
• A favor: 5
• Abstenció: 6
• En contra: 2

MOCIÓ PER GARANTIR LA IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI. Moció per garantir la igualtat de drets i la
no discriminació de persones LGTBI que presenta Vilafranca en Comú.

Precs i preguntes.
•

Sobre el canvi d’assignació de metge i de la distribució per territori dels pacients segon el
CAP.
o
L’opinió majoritària en l’assemblea és que s’hauria d’haver seguit el procediment
d’assignar els metge i els seus pacients a un CAP i que els pacients puguin decidir
si donen prioritat al l’atenció mèdica o a la distància
• Es proposa fer roda de premsa

3. Informació sobre la construcció l’espai de confluència dels Comuns
S’informa que es busca contacte directe per tal d’estar permanent informats del procés
4. Relleu de la persona representant de Vilafranca en Comú al Consell Municipal per la
Igualtat
Es proposa a la Marta Ávila com a persona idònia. Es planteja que al proper Consell Municipal
d’Igualtat hi assisteixi la Marta com a suplent
• En el cas d’acceptació el Toni Penyafiel es postula per el Consell de Transport
5. Balanç econòmic de Vilafranca en Comú a 30/09/2016
• S’ajorna
6. Informació proposta d’Assemblea Oberta del 3 de desembre
• Balanç de l’any i mig
• Temes fet i pendents
• Planning per el primer semestre de 2017
• Temes de ciutat
7. Altres temes d’interès
Preparació d’una moció sobre camins escolars

Vilafranca en Comú

