Acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú. Dia 22.02.2016

El dilluns 22 de febrer de 2016, a les 20h, al carrer Sant Pere, 28, comença
l’assemblea de Vilafranca en Comú, amb una participació de 27 persones.
Els punts de l’ordre del dia són aquests:
1. Aprovació Acta darrera Assemblea.
S’aprova.
2. Debat sobre els temes del Ple municipal
Punts de l’Ordre del Dia del Ple:
CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÏSTICA. Es la ratificació una
modificació puntual dels estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística.
SUBVENCIONS EMPRESES CONTRACTIN PERSONAL. Aprovació inicial,
si s’escau, de les bases reguladores de les subvencions a empreses o
entitats que contractin persones participants en el projecte ADAPT
PENEDÈS, Ocupació a la industria local a l’Alt Penedès subvencionat per la
Diputació de Barcelona.
S’aprova i es demanarà que els contractes siguin indefinits o com a
minim de 12 mesos de durada, a temps complet i que l’empresa no hagi
fet cap ERO en el darer any.
MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM. Aprovació provisional, si s’escau, d’una
modificació puntual del POUM per admetre l’ús de tanatori. La posició més
defensable sembla ser una abstenció argumentada, en funció de si es
recullen o no les alegacions presentades per VeC, ERC I la CUP.
MOCIÓ SOBRE L’IMPACTE ECONÒMIC PEL MAL FUNCIONAMENT DE
RODALIES. Moció que presenta el Grup municipal de Vilafranca en Comú
per realitzar un estudi de l’impacte econòmic sobre la ciutadania de
Vilafranca del mal funcionament del servei de rodalies.
Caldrà pensar en una futura moció sobre mobilitat.
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MOCIÓ SOBRE REVISIÓ DEL PLA DE CONCA Moció que presenta el
Grup municipal Vilafranca en Comú per revisar el Pla de gestió del districte
de Conca fluvial de Catalunya 2015-2021 (PGDC)
Es veu necessari fer una mociò específica sobre el tema, per pat del
grup de treball de media ambient.
MOCIÓ PER DECLARAR PERSONA NON GRATA A FELIP VI. Moció que
presenta el Grup municipal d’ERC per declarar persona non grata a Felip VI
a Vilafranca.
Se sotmet a votació. 10 abstencions, 6 vots favorables a la moció I 4
favorables a donar autonomia de decisió als regidors.
MOCIÓ DE SUPORT A LES PETITES I MITJANES EMPRESES. Moció que
presenta el Grup municipal d’ERC de suport a les petites i mitjanes
empreses i contra la morositat.
Es decideix votar favorablement.
MOCIÓ PER L’ABANDÓ DEL GLIFOSAT. Moció que presenta el Grup
municipal d’ERC per l’abandó del glifosat i tots els herbicides de la jardineria
municipal.
Es decideix votar favorablement.
MOCIÓ DE SOLIDARITAT AMB EL PAS PEL CORRESCALES. Moció que
presenta el Grup municipal de la CUP en solidaritat amb el pas del
correscales i contra la precarietat laboral.
Es decideix votar favorablement
MOCIÓ DE SUPORT A ILP PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE
CATALUNYA. Moció de suport a la iniciativa legislativa popular per una llei
del sistema educatiu de Catalunya.
S’acorda un sí critic a la moció.

3.- Properes mocions a treballar. S’informa sobre les que estan treballades I
penjades.
• Sobre
• Sobre

la creació d’un Consell sectorial de Territori i Urbanisme.
la realització d’una diagnosi social. S’acorda presentar-la abans
de la reunió del consell social del dia 10.03.2016
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4.- Properes activitats: conferència Gemma Lienas (04.03.2016); Dia de la
Dona.
5.- Informació econòmica.
S’està gestionant el compte de donacions amb la Caixa. Ja està el
compte corrent de la Caixa d’Enginyers.
6. Trobada de grups En Comú a Lleida. Els propers 12 I 13 de marc.
7. Funcionament dels grups de treball.
No s’arriba a parlar del tema per manca de temps.
8. Funcionament del local.
Estarà obert els dimarts i dijous de 7 a 9 del vesper. A la web hi ha un
agenda de l’ús del local. S’ha fet un torn de persones responsables.
9. Mostra fotogràfica sobre dones. Mostra de fotografies, del 8 al 13 de marc.
Es podran fer arribar per correu o directament a la xarxa social
Instagram.
10. Altres questions.
El grup d’educació comenta les notícies preocupants del projecte UIUI.
S’acorda contactar amb ERC I la CUP de cara a posicionar-se conjuntament
sobre el tema. La tarifació social és el cavall de batalla.
S’acorda adherir-nos a la mobilització convocada pel MUCE pel proper dia 28
de febrer a BCN, en defensa de l’escola public.

S’agraeix l’assistència dels encara presents i es dóna per acabada l’assemblea
a ¼ d’11 de la nit.
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