Acta de l’assemblea oberta del pressupost municipal
Vilafranca En Comú 10.12.2015

A les 19,30h del 10.12.2015 comença l’assemblea a l’Escorxador, que
s’acabarà a les 22h. Un total de 25 persones hi assisteixen.
Es constata que l’equip de govern (EdG) ha facilitat el projecte de pressupost
amb antelació, però no la suficient com per a poder-lo debatre calmadament.
Es valoren els condicionants estatals dels pressupostos: la llei d’estabilitat
pressupostària i la LARSAL bàsicament, que són els arguments de l’EdG per
justificar els superàvits dels darrers exercicis.
S’ajusten excessivament les partides per evitar el dèficit. El superàvit només es
pot emprar en eixugar el dèficit acumulat i en algun tipus d’inversió exempta de
risc (com ara la urbanització de la llosa de la via).
S’incideix en la gestió dels pressupostos, qüestió cabdal i determinant.
L’atenció complicada i dispersa que es proporciona a les persones no facilita
les coses.
Cal fer una diagnosi externa per tal de saber l’estat de la qüestió. Se sap que
unes 4.000 persones són ateses pels serveis socials, 400 de manera crònica i
que unes 500 famílies són usuàries del Rebost solidari, unes 1.640 persones.
Es comenta la necessitat de recuperar la idea dels pressupostos participatius.
Es troben a faltar una comissió d’urbanisme i una taula de via pública i
mobilitat.
S’aprova proposar al proper ple municipal un Pla de rescat social 2016, amb un
cost d’uns 420.000€, que es concreten en diferents partides.
Van sorgint tot un seguit de temes que caldrà vehicular a través dels diferents
grups de treball al llarg de l’any.
Es proposa una partida específica de 18.000 per a iniciar una auditoria social,
com a prioritat política de VeC
Es comenta que les inversions proposades per l’EdG, uns 3,3M€, 2,5M€ d’un
crèdit i els 800.000€ de superàvit del 2015, són bàsicament la urbanització de
la llosa de la via (600.000€) i la rehabilitació de l’antic hospital (1M€).

També es fa evident la necessitat d’un pla urbanístic pel carrer del Comerç i per
tot el barri del Molí d’en Rovira.
Es proposa demanar que s’estudiï la possibilitat que l’antic hospital es
converteixi en una residència sociosanitària assistida (ja s’havia fet anys enrere
un 1r estudi i alguna intervenció al respecte) i que a l’edifici de l’ESCAVI es
traslladin altres dependències municipals.
Es veu factible fer una moció global que incorpori elements com l’ús dels espais
públics per part dels joves, els patis d’escoles i instituts, “l’urbanisme tàctic” de
baix cost...
Caldria repensar el que el 2000 es va dir de la llosa de la via i del seu ús com a
espai públic.
Es valora la tarifació social com a element estratègic a tots els nivells.
Es fa pública la moció de VeC per un municipi amb un model energètic just,
sostenible i participatiu.
Un cop acabada l’assemblea es recorda que el proper dilluns dia 14 de
desembre a les 19h, a l’Escorxador, es farà el míting de En Comú Podem.

