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

- Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrer Sant Pere, 28)
- Data: Dilluns 20/02/2017
- Hora inici: 19:00 h.
- Hora finalització: 21,25h
- Assistents: 17

Punts tractats:
- Aprovació acta anterior assemblea del 23/01/2017
S’aprova per unanimitat.
Hi ha qui no ha pogut accedir als documents de la convocatòria. Es mirarà per
corregir-ho.

- Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 21 de febrer
de 2017.

ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA. Aprovació definitiva, si
s'escau, de diferents modificacions puntuals de l'Ordenança de civisme i
convivència ciutadana de Vilafranca del Penedès.
Consecuents amb les valoracions en l’aprovació inicial en el Ple de 22.11.16 per
considerar-se unes mesures d’esperit sancionador, repressives, poc pedagògiques
que no garanteixen cap millora de resultats, es tornarà a votar en contra.

PLA MUNICIPAL D'ATENCIÓ ALS ANIMALS DE COMPANYIA. Aprovació,
si s'escau, del Pla municipal d'atenció als animals de companyia i tinença
responsable 2017-2020.
Es valora positiu el procés participatiu tant en VeC com en l’Ajuntament i que en part
és fruit d’una Moció presentada inicialment per VeC. No obstant de 18 al·legacions
fetes per VeC només se’n recullen 9 i no les més importants. Es proposaran algunes
esmenes més com acords de mínims sobre fixar calendari, redefinir assignació
pressupostària, temporització de reunions i avançar les campanyes dels xips i l’
esterilització.
Segons vagi el Ple, si s’accepten les esmenes es votarà a favor, si no, es contemplarà
la abstenció.

MOCIÓ CREU DE SANT JORDI A LA RESIDÈNCIA INGLADA VIA. Moció
de l'Alcaldia per donar suport a la concessió de la Creu de sant Jordi a la
Residència Inglada Via.
Un punt amb molt de debat i opinions força diverses:
•

Des de considerar que és un tema sense importància segons les nostres
propostes socials, per la qual cosa es proposa passar-ho de puntetes votant
favorablement tenint en compte que tots els demés grups hi votaran a favor.

•

Altres consideraven que era incoherent premiar una residència geriàtrica
privada quan estem en plena campanya per la defensa dels serveis públics.

•

Una tercera opinió era que seria contradictori votar diferent a altres ocasions,
com l’Acadèmia Tastavins, que s’havia votat a favor.

•

Per altra banda, es considerava necessari marcar perfil, encara que ens
quedéssim sols i ser coherents amb el nostre ideari.

•

També que, tenint en compte que les Assemblees són, o deuen i poden ser,
òrgans dinàmics en constant evolució i/o transformació, no passa res que a on
en una ocasió anterior es va votar en un sentit, per convicció, estratègia u error,
ara es rectifiqui i es voti diferent.

•

En un altre sentit, es feia la consideració de que massa sovint s’opta per
l’abstenció i que caldria posicionar-se generalment més clars pel SI o el NO.

En conseqüència, es reconeixia el valor històric de l’entitat centenària però que no
era el nostre model de serveis públics. Per la qual cosa es va sotmetre a votació
les diferents propostes, donant el següent resultat: 6 abstenció, 5 a favor, 3 en
contra.

MOCIÓ JUAN ALVAREZ DE SISTERNAS. Moció del grup municipal d'ERC
per la retirada del quadre de Juan Àlvarez de Sisternas del Saló de Plens.
Es va decidir votar-hi a favor, a la vegada que qüestionant la decoració general de la
sala.

MOCIÓ D’URGÈNCIA presentada per la CUP per la retirada de la bandera expañola
de la teulada de l’Ajuntament.

Es proposa votar a favor de la urgència.

PRECS I PREGUNTES
Cost total de tanatori # Incidències de l’enllumenat públic # Convivència nocturna al
Molí d’en Rovira # Il·luminació de la plaça de la Pau # Camins escolars # Enganxines
dels serrallers # PAU 16 Molí d’en Rovira # Accidents vianants a la via pública # Bus
urbà, informació noves parades i sobrepressió xòfers #

- Informació activitats d’interès municipal
S’informa de l’Assemblea de Barri al Molí d’en Rovira realitzada el 14 de febrer. Es
valora molt positivament.
S’informa de les actuacions sobre el problema del Centre Cívic de l’Espirall. Es debat i
es proposen les possibles alternatives i estratègies a seguir.

- Proposta nova Junta VeC
S’accepta per unanimitat la següent llista:

NOM
Andreu
Anna
Anna
Enrique
Marc
Mercè
Montserrat
Ramon
Xavier

COGNOM 1r
Caralt
Girona
Tomàs
Galardi
Marrugat
Grau
Romagosa
Arnabat
Cadafalch

COGNOM 2n
Fort
Alaiza
Mayolas
Sanchez
Coll
Ferrer
Massana
Mata
Boada

- Informacions d’Un País En Comú
S’informa del procés participatiu a nivell individual en l’elaboració de l’ideari i de la
sessió de síntesi pel proper 1 d’abril a Vilanova.

- Informacions vàries
S’informa del proper acte a celebrar el 6 de març a les 20h a l’Escorxador en motiu del
Dia Internacional de la Dona Treballadora: Conferència/debat amb Lucia Martin,
diputada d’E.C.P., “Compartim experiències feministes al carrer i a les institucions”.
Es recorda de la Concentració en suport als Refugiats pel dimecres 22F a les 19h a la
plaça de la Vila.

