Acta assemblea de Vilafranca en Comú del 14.03.2016

Al local social de Vilafranca en Comú, a les 20h del dia 14.03.2016 s’inicia l’assemblea
de VeC amb l’assistència de 24 persones. Aquests són els acords presos.

1) S’aprova l’acta de l’assemblea anterior.

2) Informació regidors darrer Ple
S’informa per part de l’equip ajuntament que en el darrer ple es va votar de diferent
manera de com s’havia acordat en l’assemblea en els temes del tanatori i de la
declaració del cap de l’estat espanyol persona non grata. Es va votar negativament en
base a les circumstàncies que es van produir al ple.
Es considera que, si cal, s’explicitarà al ple justificadament el canvi de posicionament
respecte als acords presos en assemblea. Es manté la confiança en els regidors i es
considera que cal que tinguin un marge de maniobra, i que rendeixen comptes a
posteriori davant l’assemblea de VeC.

3) Temes del proper Ple Municipal de demà 15 de març
ÀREA D’ALCALDIA
2. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS AL CONGIAC.
Proposta d’acord de nomenament de Representants en el Consorci per a la Gestió
Integral d’Aigües de Catalunya.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA
3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015. Donar compte al Ple de ta liquidació del
pressupost 2015, aprovada pel Decret d’Alcaldia de data 26 de febrer de 2016.
Es defensarà la idea d’evitar els romanents crònics excessius i que cal ajustar més les
previsions. Caldrà vetllar per la recaptació dels deutes pendents de cobrament.
4. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19. Aprovació provisional, si s’escau,
de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora del preu públic per a
l’escolarització en llars municipals d’infants.
Aquesta és una qüestió formal, de pur tràmit.
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5. COMPATIBILITAT REGIDORS. Aprovació si s’escau, de la compatibilitat
per l’exercici d’activitats privades dels regidors Josep M Martí i Ràfols i Aureli Ruiz i
Milà.
No es considera raonable el manteniment de la dedicació plena o exclusiva amb la
realització de tasques laborals privades.
Pot ser legal però no raonable ni èticament justificable la compatibilitat de les tasques
de regidor d’urbanisme amb el treball en un bufet d’arquitectes. Es votarà
negativament en aquest cas.
6. COMPATIBILITAT PERSONAL. Aprovació si s’escau, de la compatibilitat
per l’exercici d’activitats privades del empleats públics: Antoni Lluch i Tutusaus,
Josep Anton Orga i Clavero, Esther Olivella i Capellades, Esther Serret i Beltran,
Roser. Cardús i Pardo, Victòria Claver i Borrega, Yuri Ferreira i Pascual, Salvador
Ventura i , Ventura, Francisco Martos i Troyano, Antoni Armengol i Romagosa,
Eugènia Martínez i Mesa, Francesc Xavier Ballester i Gou, Roger Pla i Güell i
Francesc Xavier Senabre i Via.
S’acorda abstenir-se en aquest tema.

ALCALDIA
7. MOCIÓ SOBRE L’ACADÈMIA TASTAVINS. Moció de l’Alcaldia de felicitació pel 50è
aniversari de l’Acadèmia Tastavins i suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi.
S’acorda l’abstenció.

8. MOCIÓ SOBRE LA CORAL L’ESPINGUET. Moció de l’Alcaldia de felicitació pel 50è
aniversari de la Coral infantil l’Espinguet i suport a la concessió de la Creu de Sant
Jordi.
S’aprova el vot favorable.

9. MOCIÓ CREACIÓ DE LA COMISSIÓ SOCIAL. Moció que presenta el
Grup municipal de VeC per a la creació de la Comissió Social municipal i de
l’Observatori de la transparència social a Vilafranca.

10. MOCIÓ DE SUPORT AL SR. MARCEL SURIÀ, EXALCALDE DE SANTA FE DEL
PENEDÈS. Moció que presenten el Grup municipal d’ERC i de CiU de suport al Sr.
Marcel Surià, exalcalde de Santa Fe del Penedès.
S’aprova el vot favorable.
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11. MOCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA, EL DEBAT I LA PARTICIPACIÓ. Moció que
presenta el Grup municipal d’ERC per la transparència, el debat i la participació, accés
a la informació pública i al bon govern.
S’aprova el vot favorable.

12. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

4. Informació trobada En Comú a Lleida
S’informa de la participació en la trobada del dia 12 de març. Es mantindran els
contactes i es treballarà col·laborativament.

5. Temes de Coordinació/linies de treball
Alguns dels temes que interessen I preocupen són aquests: l’habitatge; la llosa de la
via; les actuacions als barris, als carrers I a les places; la necessitat de convocar algun
acte amb motiu del 1r aniversari de VeC; el medi ambient; la necessitat d’actuacions
coordinades per part de les persones representants de VeC en els diferents
organismes municipals… entre d’altres.

6. Torn obert de paraules
No hi ha intervencions al respecte.
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