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 26/06/2017
- Hora: 19:15h inici, 21:30h final
- Assistència: 17 persones
Ordre del dia de l’assemblea

1)- Aprovació acta de l’anterior assemblea del 22/05/2017

S’aprova per assentiment.
El regidor Peñafiel explica el motiu per el qual va votar abstenció en lloc de
contrari en el punt 3 del ordre del dia del plenari, tal com s’havia acordat. El secretari
municipal el va informar de que el sistema de contractació del Cap de Sistemes
d'Informació i Noves Tecnologies que vol aplicar el govern era correcte.

Ple Municipal
2)- Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 27 de juny de
2017.

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
23/05/2017.

Es dona per vàlida
SERVEIS CENTRALS I HISENDA
2. COMPTE GENERAL 2016. Aprovació si s'escau del Compte General de la
Corporació corresponent a l'exercici econòmic de 2016 dels Pressupostos de l'Entitat,
Consorci per a la gestió del servei de Televisió Digital Local Pública del Penedès,
Serveis Municipals de Comunicació, S.L. (SERCOMSL), Empresa Municipal d'Aigües
de Vilafranca, S.A. i EPEL Institut Municipal de Formació, amb els seus justificants.

En ser estrictament informació comptable, responsabilitat del grup de govern,
es proposa ABSTENCIÓ.
3. SOL·LICITUD OPERACIÓ DE CRÈDIT. Aprovació d'una operació de crèdit amb el
Banc de Sabadell, dins del;Programa Crèdit Local, així acceptació de la subvenció de
la Diputació de Barcelona destinada a amortització anticipada del mateix crèdit.

Es farà la reflexió sobre la voluntat d’anar caminant cap a la relació amb la
banca ètica. ABSTENCIÓ
4. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT. Proposta al Ple, si escau, d'aprovació de
l'expedient número 8 d'habilitació de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferències del pressupost de l'Entitat vigent.

En aquest punt es genera força debat en considerar poc clar el sistema
d’adjudicació de subvencions de la Diputació a entitats privades de la Vila però de
manera indirecte a través de l’Ajuntament.
També es qüestiona si la subvenció per a un museu casteller ha de ser per a una
sola colla, o hauria de ser públic.
En qualsevol cas es detecta un considerable desconeixement del funcionament
de les Diputacions i es proposa en futures activitats fer una sessió formativa del tema.
Es proposa ABSTENCIÓ CRÍTICA
ALCALDIA
5. MOCIÓ SOBRE CONTRACTACIÓ SECTOR MUSICAL Moció presentada pel grup
municipal de la CUP d'aplicació del manual de bones pràctiques de contractació en el
sector musical.

Es votarà a FAVOR
6. MOCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA DE L'ACTIVITAT DELS MEMBRES DE
L'EQUIP DE GOVERN I DELS CÀRRECS DE CONFIANÇA. Moció presentada pel
grup municipal d'ERC per la transparència de l'activitat dels membres de l'equip de
govern i dels càrrecs de confiança de l'ajuntament de Vilafranca.

Es votarà a FAVOR
7. MOCIÓ D'ACCÉS DE PERSONES AMB MOBILITAT ADAPTADA ALS
TRANSPORTS PÚBLICS. Moció presentada pel grup municipal d'ERC per garantir
l'accés de totes les persones amb mobilitat adaptada als transports públics.

Es votarà a FAVOR
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 per l'ajuntament des de l'entrada
en vigor del Reial Decret 1164/2001, de 26 d'octubre.

Es retira la moció, pendent de l’informe tècnic

9. MOCIÓ AMB MOTIU DEL 28 DE JUNY DIA DE L'ORGULL I ALLIBERAMENT
LGTBI Moció presentada pel grup municipal de VeC amb motiu del 28 de juny dia de
l'orgull i alliberament LGTBI

Es votarà a FAVOR

10. MOCIÓ PER L'INCREMENT DE L'APORTACIÓ DE LA GENERALITAT A L'EPEL.
Moció presentada pel grup municipal del PP per instar a la Generalitat de Catalunya a
incrementar l'aportació a l'EPEL fins com a mínim l’aportada en l'any 2008.

Es votarà a FAVOR

11. MOCIÓ PER LA COL. LOCACIÓ DE L'EFÍGIE DEL REI I DE LA BANDERA
ESPANYOLA. Moció presentada pel grup municipal del PP per la col·locació de la
efígie del rei, retirada de les estelades i col·locació de les banderes d'Espanya.

VeC es remet als acords anteriors del propi Plenari. En conseqüència es votarà
en CONTRA

12. Precs i preguntes.

Es proposa preguntar sobre les intencions amb el problema de l’Espirall, els
camins escolars, els Patis oberts, els Radars informatius, la negativa del PSC a votar,
els Met6ges del CAP, la reforma del carrer Sant Pere, els actes oficials de
l’Ajuntament, les cartelleres municipals, la seguretat en el mercat dels dissabtes...
3)- Qüestions relatives al referèndum

S’exposen diferents opinions sobre el tema i es conclou que caldrà debatre-ho
formalment en properes assemblees per a prendre un posicionament oficial de VeC.
4)- Activitats de VeC


Informació campanya Hospital vell (Sant Francesc)



Jornada debat Pla Territorial (13 juliol)



Jornada de treball sobre la llosa de la via (9 setembre)

S’informa detalladament de les tres activitats en projecte

5)- Informacions vàries


Trobada del grup del Penedès de Catalunya en Comú

S’informa de la trobada territorial de Catalunya en Comú a Vilanova i la Geltrú el
proper 4 de juliol
També s’informa de la propera reunió del Grup de Treball de Salut i Drets Socials
pel 12 de juliol a on es tractaran punts d’importància com el posicionament de VeC en
el tema del Consorci Sanitari i del Ricard Fortuny, entre altres.
Es presenta també l’estat de comptes de VeC fins a la data actual.

