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 24/07/2017
- Hora: 19:15h inici, 21:30h final
- Assistència: 15 persones
Ordre del dia de l’Assemblea
1)- Aprovació acta de l’anterior assemblea del 26/06/2017

S’aprova per assentiment.
2)- Informació de les finances de VeC

El tresorer informa de l’estat de comptes actual de VeC amb el total de despeses
i saldos. A la vegada proposa que els Grups de Treball facin sempre un
pressupost de les activitats que organitzen a afectes de previsions.
L’Assembles accepta la despesa que es va originar en l’acte del 13 de juliol
sobre el Pla Territorial de la Vegueria.
Ple Municipal
2)- Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 25 de juliol de
2017.
1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
27/06/2017.

Es dóna per vàlida.
Feta la consulta al secretari municipal referent a si l’actitud del grup socialista
en no votar en algunes circumstàncies s’ajusta a la llei, informe que és
considerat com abstenció.
SERVEIS CENTRALS I HISENDA
2. ACORD DE CONDICIONS I CONVENI COL.LECTIU. Aprovació de l'Acord
de Condicions del personal funcionari i el Conveni Col.lectiu del personal
laboral de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès 2017-2019.

Es votarà a FAVOR.
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS
3. AMPLIACIÓ I REFORMA PALAU REIAL. Aprovació inicial del projecte bàsic
i executiu de la fase 16 Ampliació i reforma del Palau Reial. VINSEUM, museu
de les cultures del vi de Catalunya.

Es votarà a FAVOR per decisió majoritària, tot hi haver-hi hagut 1 vot en
contra i diverses abstencions.
No obstant es farà referència a la manca d’un Pla d’utilització, així com la
previsió de regular la subvenció de l’Ajuntament i implicar-hi la participació
del sector vinícola.
Cal, doncs, un projecte museogràfic i estratègic des de les vessants cultural,
econòmic i turístic.
ALCALDIA
4. MOCIÓ ATENCIÓ PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL. Moció
presentada pel grup municipal de VeC per millorar l'atenció a les persones
amb diversitat funcional i a les seves famílies.

Es votarà a FAVOR. Ressaltant la manca d’espais.

5. MOCIÓ HA RD ROCK ENTERTAINTMENT. Moció presentada pel grup
municipal de la CUP en relació al projecte Hard Rock Entertaintment.

Es votarà a FAVOR. Denunciant l’especulació de terrenys, estar en contre de
determinades activitats econòmiques i de la rebaixa d’impostos.
6. MOCIÓ NO PUC ESPERAR. Moció presentada pel grup municipal d'ERC, per
l'adhesió de l'ajuntament al Projecte "No puc esperar".

Es votarà a FAVOR.
7. MOCIÓ CARNET JOVE MUNICIPAL. Moció presentada pel grup municipal
d'ERC, per a la creació d'un carnet jove d'àmbit municipal.

Es votarà a FAVOR si s’accepta la nostra proposta d’esmena.
Si és rebutjada: 7 propostes d’abstenció, 4 a favor igualment i 1 en contra.
8. MOCIÓ INVERSIONS GENERALITAT 2017. Moció presentada pel grup
municipal de VeC referent a les inversions del Govern de la Generalitat de
Catalunya a Vilafranca del Penedès en els pressupostos de la Generalitat
2017.

Es votarà a FAVOR.
9. MOCIÓ 1 D'OCTUBRE. Moció presentada pel grup municipal del PP per no
donar suport a la celebració d'un referèndum el proper dia 1 d'octubre de
2017.

Es votarà en CONTRA.
Hi ha la proposta d’entrar una moció d’urgència sobre la incineració de residus urbans
a la cimentera Uniland dels Monjos, però no es creu que sigui acceptada.
10.Precs i preguntes.

Necessitat d’una normativa comercial més concreta.
Aplicació de la moció d’Espais de Debat aprovada.
Mancança d’espais de joc.
Actualitzar el recompte de mancances alimentàries (l’últim es del 2014)
Quan es pensa reunir amb els veïns de l’Espirall.
Es fa la reflexió de com es pot recórrer davant l’incompliment de les mocions per part
de l’equip de govern. Es considera que les mocions no tenen força legal i que només
tenen el valor de petició o suggeriment.
3)- Seguiment debat 1-O

S’acorda signar el document pel Pacte Local pel Referèndum. Però reclamant
que la Mesa Local ha d’estar coordinada per l’Equip de Govern, tal com resa a
la Moció aprovada
Queda pendent el debat sobre el posicionament de VeC respecte a si es crida o
no a la participació a l’1 d’octubre. Es proposa fer una assemblea
extraordinària pel setembre per decidir aquest tema.
4)- Informació Grups de Treball
Jornada sobre la llosa de la via (9 setembre)

S’informa de com estan les gestions organitzatives i queda convocada una
reunió de l’Equip Coordinador pel 24 d’agost per activar els preparatius de la
Jornada.

Campanya Hospital vell (Sant Francesc)

S’acorda fer un article d’opinió a la premsa local en resposta a l'article
aparegut la setmana passada al 3d8 en el qual l'equip de govern explica que el
2018 comencen les obres per a les oficines administratives de l'Ajuntament a
St.Francesc.
5) Presentació de propostes noves webs

Es mostra el disseny de la nova web participativa “Vilafranca a peu de carrer”
i es sotmet a un període de suggeriments.
6)- Informacions vàries

No hi ha cap intervenció.

