Acta de l’Assemblea
Dia 5.10.2015 a les 20h a l’Escorxador
29 assistents

A les 20 h comença l’assemblea amb un únic punt a l’ordre del dia:
Debat i aprovació, si s'escau, de la proposta d'organització i
funcionament de Vilafranca en Comú.
El debat es fa a partir de la darrera versió del document Model d’organització i
participació, versió del dia 1.10.2015.
Per una qüestió d‘ordre es va debatent el document per paràgrafs.
L’equip de participació anirà recollint les esmenes proposades i farà una nova
versió del text proposat.
En aquesta acta només recollirem el resultat de les votacions fetes i algun altre
tema tractat.
Pel que fa als principis generals, s’aproven per unanimitat, amb una breu
esmena del penúltim apartat.
El bloc de l’assemblea general s’aprova amb 6 abstencions i cap vot en contra.
L’assemblea general de ciutat es converteix en assemblea general de la vila.
El bloc de l’equip coordinador s’aprova amb 18 vots favorables, cap en contra i
i 4 atencions.
L’equip ajuntament s’aprova amb 19 vots favorables, cap en contra i 5
abstencions.
L’apartat del grup de treball s’aprova amb 21 vots favorables, cap en contra i 3
abstencions.
El paràgraf dels representants als òrgans de l’administració s’aprova amb 22
vots favorables, cap en contra i 1 abstencions.
Altres temes que es proposen a l’assemblea:
- Com s’han de portar les mocions als plens? Amb quins criteris d’oportunitat?
Qui lidera aquestes iniciatives?

- S’informa que demà es farà una roda de premsa per valorar els 100 primers
dies del grup municipal de VeC i el 1r any de funcionament.
- Al darrer ple es va defensar l’ajornament de la tramitació del tema dels
tanatoris. No es va aconseguir la tramitació. S’està en procés d’al·legacions.
- Es valora la necessitat de fer les assemblees no només en dilluns sinó també
en dijous, les que no estiguin vinculades a plens municipals.
- Pel que fa al Consell per a la convivència, també està en fase d’al·legacions.
- Com que el proper ple municipal serà el 27.10.2015 s’acorda convocar
assemblea de VeC el dilluns 26.10.2015.
- Per tractar el tema de la fórmula organitzativa (partit o associació) es
convocarà una assemblea el proper dijous 15.10.2015.

Es dóna per acabada la reunió a les 22 h

