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 24/04/2017
- Hora: 19:00 h. inici, 21,15 final
- Asistencia 15 persones
Ordre del dia de l’Assemblea
- Aprovació acta de l’anterior assemblea del 27/03/2017.
S’aprova per assentiment, amb el suggeriment de clarificar el títol.

Ple Municipal
- Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 25 d’abril de 2017.

ORDRE DEL DIA:
1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
28/03/2017.
Es dona per vàlida.

SERVEIS CENTRALS I HISENDA
2. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST. Aprovació inicial si escau de l'expedient número
6 d'habilitació de crèdits extraordinaris del pressupost de l'Entitat vigent.
Es votarà a favor.

3. APROVACIÓ INVENTARI Aprovació si escau, de l'actualització de l'inventari de béns i drets
municipal a 31/12/2016
Es votarà a favor. Es suggereix que es miri com està classificat l’espai de l’antic Incavi.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR
4. APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA. Aprovació si s'escau, de l'adhesió de Vilafranca del Penedès, com a
membre de ple dret a l'Associació Xarxa de Municipis per
l'Economia Social i Solidària.
Es votarà a favor

5. APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A LA MARCA CIUTATS AMB CARÀCTER. Aprovació
si s'escau, de l'adhesió de Vilafranca del Penedès a la Marca Ciutats amb
Caràcter.
Es votarà a favor.
Tot i argumentant que cal fer una Taula política que debati i consensuï la definició d’un
Pla pel Model turístic per la Vila. En qualsevol cas que es debati en el Consell Municipal de
Comerç i Turisme.

ALCALDIA
6. MOCIÓ CAPITALITAT VEGUERIA. Moció del grup municipal de CiU per declarar la
capitalitat compartida de la Vegueria del Penedès.
Es proposarà deixar sobre la taula ja que s’hauria de consensuar entre tots els grups.
Si no s’accepta deixar-ho sobre la taula, es proposarà una esmena afegint un punt que
digui que es tractarà pel consens en les reunions de la Vegueria. En aquest cas es votaria a
favor.

7. MOCIÓ SERVEIS FUNERARIS PÚBLICS. Moció presentada pel grup municipal de la
CUP per a uns serveis funeraris públics comarcals.
Es votarà a favor, argumentant matisos sobre un crematori.

8. MOCIÓ RETORN IMPORTS PAGATS INDEGUDAMENT. Moció presentada pel
grup municipal de VeC per la reclamació de retorn dels imports cobrats indegudament
per part de les empreses d'energia, a les factures de subministrament elèctric
d'edificis i enllumenat públic amb tarifes 3.0 i 3.1 contractats 'ajuntament des de
l'entrada en vigor del Reial Decret 1164/2001, de 26 d'octubre.
Es votarà a favor.

9. Precs i preguntes
Síndica. Monument nazis. Caixer Escorxador. Estudi incidències

- Activitats de Vilafranca en Comú
- Acte serveis per a la Gent Gran, 6 de maig.
S’informa del format i els objectius de l’acte. Es distribuiran flyers, cartells, anuncis a
premsa i ràdio. Es convidaran els grups de l’oposició. Com a continuïtat de la campanya es
sondejarà la possibilitat de fer una Moció i una consulta popular.

- Jornada Participativa del Pla de Biblioteques i Lectura a Vilafranca (27/05).
S’informa de l’acte i els seus objectius. Es fa una crida a participar-hi.

- Jornada sobre Desenvolupament Local (03/06).
S’informa del format i objectius de l’acte.
També es proposa fer un dinar/trobada de germanor a l’Escorxafor, commemorant el
segon aniversari de l’entrada de VeC a l’ajuntament.

- Informació sobre els Espais de Debat Constituent.
Es proposa presentar una Moció pel proper ple municipal de maig instant a
l’Ajuntament a crear uns grups de debat ciutadà per definir la societat que volem. Es proposarà
als altres grups si ho recolzen.
S’aprova la proposta.

- Qüestions relacionades amb Un País En Comú.
S’informa del punt en que es troba el procés. De l’assistència de Ramon Arnabat a
reunions organitzatives com enllaç informatiu de VeC. Del pagament de les despeses de
viatges per assistència.

- Economia de VeC.
S’informa del seu estat econòmic.

-Pacte pel Referèndum.
S’informa de la recollida de signatures a la paradeta de Sant Jordi. S’acorda seguir
oberta la recollida al local mentre duri la campanya i es convida a signar-ho als que encara no
ho hagin fet.

-Butlletí informatiu de VeC.
S’informa de com està la seva elaboració, pautant un calendari de realització i terminis
tot convocant una reunió d’emergència pel divendres 28 d’abril a les 19h.

- Dinamització de Vilafranca en Comú
S’observa que l’Assemblea està perdent pistonada i assistència per la qual cosa cal fer una
reflexió i/o anàlisi.
Es van expressar diverses opinions o valoracions de diferent índole:
•

Cal arribar als joves i als emigrants.

•

Cal recuperar la gent que assistia inicialment. Millorant la informació. Amb el contacte
personal. Despertant el interès per la política.

•

Caldria fer convocatòries d’activitats més properes, de més confort i lleure, menys
ideològiques i organitzatives, obertes a la gent de base, no polititzada.

•

Cal una actitud més militant.

•

Es necessari la presència continuada als mitjans (amb una comissió específica que ho
treballi i ho vetlli i amb el pressupost necessari)

•

És urgent disposar d’una web més dinàmica

•

Cal qüestionar-se si és el oportú fer les reunions i jornades en dissabtes.

•

Seria bo implicar a gent simpatitzant de VeC però desvinculada organitzativament, en
temes específics que els interessi (mocions, assemblees concretes...)

•

Rodejar-se de gent que aporti debat polític encara que no participi orgànicament.

•

És precís practicar més sovint l’autoanàlisi, detectant els dèficits i posant en valor
l’acció real.

Cal crear una comissió que dissenyi una estratègia de dinamització. Es delega a l’Equip de
Coordinació perquè ho treballi.

