Acta de l’assemblea del 16.11.2015, celebrada a l’Escorxador.
S’aprova l’acta de l’assemblea del dia 26.10.2015.
Temes del Ple Municipal del dia 17 de novembre:
1. ALCALDIA
1. CONSORCI SANITARI ESTATUTS. Ratificació d’una modificació puntual
dels estatuts del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (proposta dictaminada per
la Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Promoció Social).
Es decideix l’abstenció. Planegen mots dubtes sobre les intencions reals I
sobre el fet que es puguin obrir les portes a la iniciativa privada.
2. MOCIÓ LECTURA I BIBLIOTEQUES. Moció del grup de VeC, sobre lectura
pública i sistema bibliotecari local i comarcal. Per tal d’incorporar el màxim
nombre de grups a la seva aprovació es mirarà de suavitzar el redactat del
paràgraf inicial I d’allargar la durada de la comissió, de 6 a 9 mesos. S’exigirà
formalment que les conclusions siguin vinculants.
3. MOCIÓ SUPORT RESOLUCIÓ PARLAMENT. Moció dels grups de CiU,
ERC i CUP, de suport a la Resolució l/XI del Parlament de Catalunya (inici de
procés de creació d’un estat català independent en forma de república).
S’opta per una abstenció justificada I raonada.
4. MOCIÓ JUNTA ELECTORAL DE ZONA. Moció d’ERC, sobre aspectes de
neutralitat, retribucions i altres de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca.
Es votarà favorablement. Es procurarà modificar el redactat de l’inici del text.
5. MOCIÓ VEGUERIA PENEDÈS. Moció d’ERC, sobre creació de la Vegueria
Penedès. S’intentarà encapçalar-la. S’aprova un sí crític.
6. MOCIÓ AP-7 I PACTE DE BERÀ. Moció dels grups de CiU i Socialista, de
suport al Pacte de Berà i gratuïtat de part de l’AP-7 (Torredembarra a
Vilafranca.

S’acorda un sí crític que comporti una gratuïtat real per als camions, no un
peatge a l’ombra. Això ens porta a parlar d’un altre model de transport públic.
7. MOCIÓ SUPORT ENCAUSATS. Moció del grup de la CUP, sobre suport a
persones encausades al Vendrell i a Vilanova, per circumstàncies polítiques.
Es votarà favorablement.
8. MOCIÓ HABITATGE I POBRESA. Moció del grup de la CUP, de mesures
per a fer front a l’emergència en els terrenys de l’habitatge i de la pobresa
energètica.
Es votarà favorablement.
9. MOCIÓ PROPIETAT ESGLÉSIES. Moció del grup de la CUP, sobre
propietat de les esglésies de Sant Joan i Sant Francesc de Vilafranca.
Es votarà favorablement.
10. MOCIÓ VIOLÈNCIA MASCLISTA. Moció del grup de la CUP, sobre
Ajuntament compromès amb la lluita contra la violència masclista.
Es votarà favorablement.
– Precs i preguntes. No n’hi ha.



Altres temes per l’Assemblea:
– Estat de les al·legacions sobre la modificació del POUM per al Tanatori
S’estan elaborant.
– Situació de la llosa de la via
L’ajuntament s’ha ofert a informar sobre les obres que s’estan duent a
terme, sense entrar a debatre el projecte en la seva globalitat. S’acorda
demanar l’obertura de nou d’un procés participatiu, justificadament. Els
processos no s’acaben, la manera de fer política ha evolucionat molt en
els darrers anys la situació actual és tan diferent de fa una dècada que
bé que s’ho mereix. I tot això encara que formalment no es puguin
rebatre les actuacions fetes des de l’equip de govern. Es demana que la
comissió corresponent (urbanisme I territori) faci l’argumentari.
– Debat sobre el Pressupost municipal. Es considerarà la possibilitat de fer
una assemblea oberta sobre el tema. El més aviat possible.

– Altres qüestions. Es comenta que cal demanar explicacions sobre les
preguntes fetes al ple del mes de setembre que encara no han tingut
resposta.
S’acaba l’assemblea a les 22h20’ amb la participació de 29 persones.

