Acta de l’Assemblea ordinària de Vilafranca en Comú.
Celebrada el 12 de novembre de 2015, a les 20, a l’AAVV del Poble Nou

1-Benvinguda als assistents. 23 en total.
2-Proposta de funcionament Grup Municipal /Partit / Associació (veure document
de treball adjunt).
Es debaten els avantatges i inconvenients de les diferents fórmules.
Aquest és el resultat de la votació:
- mantenir el partit i l’associació: 3 vots
- mantenir només el partit i liquidar l’associació: 13 vots
- abstencions: 3
3-Tema Local de Vilafranca en Comú.
S’informa de les condicions de 5 locals de lloguer.
Es decideix que el preu de lloguer estigui al voltant dels 450€ i que sigui un espai amb
“visibilitat” que permeti el màxim de prestacions. Un dels locals, al carrer de sant Pere,
davant de l’antic hospital, s’ajusta a aquest paràmetres.
4-Debat de la moció per potenciar la lectura pública i el sistema bibliotecari local
(veure document adjunt).
Es defensa la moció, que es troba molt encertada i oportuna. També es portarà al
Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Es compta amb la complicitat de la CUP i ERC.
5-Aspectes d’economia i finançament de Vilafranca en Comú.
S’han elaborat uns comptes estimatius i orientatius pels propers anys, a partir dels
ingressos de VeC.
Un grup de treball, en col·laboració amb l’equip coordinador, farà una planificació
econòmica i d’actuacions pels propers 4 anys.
S’interessen pel tema el Marc Marrugat, l’Andreu Caralt, el Xavier Cadafalch, el
Ramon Arnabat, la Vero Cenjor, l’Anna Girona i el Jaume Girona.
6-Eleccions 20D
S’informa sobre les candidatures En comú Podem de diferents municipis.
L’objectiu és enfortir el municipalisme i incidir en la política estatal, que condiciona
enormement els recursos i la dinàmica de l’administració local.
Es debat sobre l’oportunitat de posicionar-nos o no com a partit al respecte.
Es coincideix en què caldrà algun tipus de posicionament al respecte, que es decidirà
les properes setmanes, potser en una assemblea el 26.11.2015.
7-Propera assemblea: el 16.11.2015 (dilluns previ al Ple Municipal) a les 20h a
l’Escorxador.
Caldrà decidir com es gestionen aquests temes: les al·legacions, la llosa de la via, el
pressupost i les 9 mocions presentades al proper ple, la majoria de perfil ideològic.
8-Altres. L’acta de la darrera assemblea s’aprovarà a la propera assemblea.
A 2/4 d’11 i 5’ es dona per acabada l’assemblea.

