Assemblea de VeC

Data: 25.09.17
Hora: 19.00 h
Lloc: Local VeC, C/. Sant Pere 28, Vilafranca del Penedès
Assistents: 16
Ordre del dia: Resum dels punts tractats
1. Aprovació de les actes de les assemblees de 24/07/2017 i del 14/09/2017
o S’aproven per consens.
2. Debat sobre els punts de l’ordre del dia del Ple Municipal de 26/09/2017
o Intervenció de Ramon Arnabat que comunica la suspensió del ple municipal,
per decret de l’alcaldia.
 Xavier Cadafalch indica que troba incoherència amb la postura
desobedient
o Es decideix comentar les mocions per avançar feina.
o

Modificació pressupost 2017, destaquem
 60.000€ compra aplicació informàtica
 13.000€ asignació a Raimons (Sant Raimon)
 S’acorda votar NO, argumentant disconformitat amb el procediment
d’assignació dels 13.000€

o

Casa festa major, projecte tècnic
 S’acorda votar SI

o

Rebuig atentats
 S’acorda per votació: votar SI amb comentari crític
• Votació:
• Amb comentari crític : 8 vots a favor
• Eliminar punt 5: 2 vots a favor
• Eliminar última frase: 3 vots a favor
• Una abstenció

o

Suport al referèndum
 S’ajorna

o

Moció defensa de les pensions/ dignes
 S’acorda votar SI
 Afegir que es tracti en el Consell de la Gent Gran

o

Taxa per l’ús del domini públic
 S’acorda votar SI

o

Precs i preguntes:



Reposició de la gespa de la Rambla (ViJazz)
• Cost i a càrrec de qui va
Ambulatori (CAP), algunes persones no tenen metge assignat
• Es decideix que cal fer treball en grup per fonamentar-la més b







Farmàcies de guàrdia: si en atenció d’urgències de nit recepten un
medicament i la farmàcia de guàrdia no el té, envien a Vilanova o a
Sitges
Font del Alls: els cotxes que aparquen en bateria ocupen part de la
vorera i dificulten el pas de vianants
Via pública: quin son els criteris de la situació de les pilones?
Situació del Pipi-can de la Girada

3. Anàlisi i valoració de la situació en relació al 1-O
o S’informa de la reunió del GRR (Grup de resposta Ràpida – Taula per el
referèndum) el 22/09/2017 - Propostes d’actuació
 Estratègia per l’1/10/2/017
• Tot està preparat: urnes i paperetes
• Informar d’on votar
• Protegir el 14 col·legis electorals: VeC, el Claustre Sant Francesc
• Obertura dels col·legis electorals per els regidors
• Cua de gent permanent
• Apoderats sense sigles
 Bustiada per el 28/09/2017
• A la tarda. Caldrà rebre més informació
o Posició que es comunicarà al GRR:
 VeC està per la participació, mobilització i la democràcia
• Informar d’on votar
• S’acorda obrir un punt d’informació dissabte 30/09/2017
en el local de VeC
• Es vota:
 SI 10 vots
 NO 10 vots
 Abstenció 2 vots
• Es comunicarà a tots els simpatitzants i es faran torns
• Protegir el col·legi electoral Claustre Sant Francesc
• No s’accepta
• Obertura dels col·legis electorals per els regidors
• S’acorda que els regidors tenen llibertat per decidir.
Comuniquen que no ho faran
• Cua de gent permanent
• Es col·laborarà amb a cada col·legi assignat
• Apoderats sense sigles
• VeC no té apoderats

Vilafranca del Penedès a 25 de setembre de 2017

