Acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú
-

Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrer Sant Pere, 28)
Data: Dilluns 16/10/2017- Hora inci 19:15, termini 21,15.
Assisteixen: 18 persones

Ordre del dia:
1) Aprovació de l’acta de l’anterior assemblea (25/09/2017)
S’aprova.
2) Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 17 d’ octubre
de 2017.
2. NOMENAMENT MEMBRE CONSELL D’ADMINISTRACIÍ EMVASA. Sr. Ramon Calmet López
representant el Grup municipal PDeCAT. Acordat en l’assemblea anterior
3. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2017. Aprovació de l'expedient núm. 11 de modificació del
pressupost municipal de 2017. Acordat en assemblea anterior
4. ORDENANCES FISCALS 2018. Aprovació provisional, si s'escau, de la modificació
d'ordenances fiscals per a l'exercici 2018 i següents. S’acorda votar en contra.
5. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31. Aprovació provisional, si s'escau, de la
modificació per a l'exercici de 2018 i següents de l'ordenança núm. 31 reguladora de les
tarifes del servei de subministrament d'aigua potable i del servei de clavegueram. S’acorda
votar a favor.
6. LICITACIÓ ANTICIPADA VINSEUM. Aprovació si s'escau, de l'autorització de la licitació
anticipada i compromís de finançament del projecte d'obres Vinseum, Centre Nacional de
la Cultura del Vi, fase 2. S’acorda votar a favor.
7. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA ESPECIAL CASA DE LA FESTA MAJOR. Aprovació definitiva si
escau, del Pla Especial Casa de la Festa Major. Acordat en l’assemblea anterior
8. LICITACIÓ ANTICIPADA FASE 2 VINSEUM. Aprovació de l'expedient de contractació del
projectes d'obres Vinseum, Centre Nacional de Ia Cultura del Vi, fase 2. S’acorda votar a
favor.
9. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA DE CAMINS. Aprovació definitiva si escau, de
l'Ordenança municipal reguladora de l'ús i defensa dels camins públics rurals. S’acorda
votar a favor.

10. SOL.LICITUD DE ZONA DE SEGURETAT CINEGÉTICA. Sol.licitar ai Departament d'Agricultura,
Ramaderia , Pesca i Alimentació Ia declaració de zona de seguretat a efectes cinegàtics de
1.150,46 Ha. S’acorda votar a favor.
11. MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA i CAMBRILS. Moció
presentada per l'Alcaldia de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, de
condol a Ia família de Pau Pérez Villán i de reconeixement a Ia tasca realitzada pels cossos
policials i d'emergències. Acordat en assemblea anterior
12. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE 7 DE SETEMBRE DE 2017. Informat en
assemblea anterior
13. MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS Moció presentada pel Grup
Municipal de Vec en defensa del sistema públic de pensions. Acordat en assemblea
anterior
14. MOCIÓ PEL DESPLEGAMENT DE LA TAXA PER L'ús DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES
INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT D'ENERGIAELÉCTRICA, GAS, AIGUA i HIDROCARBURS
Moció presentada pel Grup Municipal de Vec pels desplegament de Ia taxa d'ús del domini
públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
Acordat en assemblea anterior.
15. MOCIÓ DE REBUIG A LA REPRESSIÓ CONTRA LA CIUTADANIA Moció presentada pel Grup
Municipal de Vec de rebuig a Ia repressió contra Ia ciutadania i les institucions de
Catalunya i en defensa del diàleg polític. El Grup Municipal ha rebut el suport del GM de
PDeCAT per a aquesta moció; s’espera també la resposta favorable del GM del PSC.
16. MOCIÓ PER CONDEMNAR LA VIOLÊNCIA POLICIAL. Moció presentada pel Grup Municipal
de Ia CUP de condemna de la violència policial i demanant la dimissió d'Enric Millo. Es veu
possible també acordar una unificació de les dues mocions.

3) Proposta de substitució representant VeC al Consell Municipal de Serveis
Socials. La Verónica Cenjor ha manifestat la seva decisió de deixar la representació
de VeC en aquesta comissió. S’acorda que la nova representant de VeC serà
l’Anna Girona.
4) Informació responsable xarxes i suport Grup Municipal. S’informa que, desprès
d’una convocatòria oberta perquè s’hi pogués presentar tothom qui volgués, s’ha
encarregat al Jordi Castellví la funció remunerada de responsable de xarxes i del
suport al Grup Municipal de VeC.
5) Informacions vàries
a. VeC en Municilab: Ramon Arnabat informa de la participació de VeC en
Municilab, la trobada per la reflexió, la creació i l’acció que ha organitzat
L’Escola del Comú el 6 i 7 d’octubre a Barcelona. A més de participar en

diverses activitats, Vec ha estat l’organitzador d’una taula rodona sobre l’acció
municipal des de l’oposició per part de 5 candidatures del comú: Santa
Coloma de Cervelló; Lleida; Terrassa; Vila-Seca i Vilafranca. La Montse
Romagosa va ser la moderadora de la taula rodona i en Ramon Arnabat va
explicar l’experiència de VeC. Es comenta la proposta de fer una trobada de
candidatures municipals del comú al mes de desembre, possiblement a
Vilafranca.
b. Proposta ERC a Vilafranca: Toni Peñafiel explica la proposta que va fer ERC
local, amb l’objectiu de que es trenqui l’acord de govern entre PDeCAT i PSC.
VeC va rebre, de part d’ERC, la informació de la proposta, que deixava oberta
la possibilitat de constituir un govern de concentració, moments abans de la
seva difusió en roda de premsa, dilluns, 9 d’octubre a la tarda.
c. Reunió del Consell de l’ Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca: Marc
Marrugat informa dels temes tractats en la reunió d’aquest consell i que tota la
informació es pot trobar al Drive.
d. Entrevista amb l’Alcalde Pere Regull de la Plataforma del Barri de
l’Espirall: Anna Pujadó informa de l’entrevista mantinguda recentment amb
l’Alcalde. Aquesta entrevista es va demanar en el moment en que es van
presentar les signatures recollides reclamant el Centre Cívic de l’Espirall. La
representació de la Plataforma, reunida amb l’Alcalde Regull i els regidors
Aureli Ruiz i Josep M. Martí, va proposar que les activitats de dinamització del
barri es facin igualment en els edificis existents, preveient la contractació de
dinamitzadors professionals.
Vilafranca, 16 d’octubre de 2017

