Acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú del 30.05.2016
El dilluns 30 de maig de 2016, a les 20h, al carrer Sant Pere, 28, comença l’assemblea
de Vilafranca en Comú, amb una participació de 21 persones.
Els punts de l’ordre del dia són aquests:
1. Aprovació acta darrera Assemblea.
S’aprova.
2. Ratificació document de Pautes d’actuació
Es comenten els aspectes més rellevants. S’aprova.
3. Ratificació nomenament representant Empresa d’Aigües
Es nomena en Marc Marrugat com representant de VeC, en substitució de
Jordi Guilera, que per raons laborals no resideix a Vialfranca del Penedès.
4. Temes del Ple municipal del dimarts 31 de maig
Es comenten els punts de l’ordre del dia.
AREA D’ALCALDIA
2.-SINDICATURA DE GREUGES. Informe al Ple de la Síndica de Greuges de
Vilafranca, sobre l’exercici de 2015. Es comenta que ha tingut 160 demandes
entre consultes, recomanacions I expedients, bàsicament relacionats amb la
Policia Municipal i els Serveis Socials. I que no sempre és prou considerat
l’equip de govern amb la seva figura.
3.- NOMENAMENT MEMBRE CONSELL D’ADMINISTRACIÓ EMVASA
Aprovació, si s’escau, del Sr. Marc Marrugat Coll com a membre del Consell
d’Administració de l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca a proposta del
Grup municipal de Vilafranca en Comú, en substitució del Sr. Jordi Guilera i
Rafecas.
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA
4.- INVENTARI MUNICIPAL Aprovació si s’escau, de l’expedient d’actualització
de l’inventari de béns municipal a 31 de desembre de 2015.
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5.- CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL. Aprovació si s’escau, de la
ratificació els acords adoptats en el Consell General del Consorci de
comunicació Local sobre l’aprovació de la dissolució així com la seva liquidació.
6.- COMPATIBILITAT PERSONAL Aprovació, si s’escau, de la compatibilitat
per l’exercici d’activitats privades del empleats públics: Jaume Bricullé Grases,
Albert Lamo Cano i Antonio Lobato Vallés.
S’aprova abstenir-se per 17 vots. Hi ha 2 vots en contra.
ALCALDIA
7.- MOCIÓ SOBRE LES TITULITZACIONS DE LES HIPOTEQUES. Moció que
presenta el Grup municipal de VeC sobre les titulitzacions de les hipoteques i
els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser
transferides a fons de titulització. És una iniciativa del col·lectiu Hipotecats
actius que reclama que a partir de la conversió de les hipoteques en bonus, els
bancs no poden actuar com a part implicada. És una estratègia per aturar els
processos de desnonaments. Es considera una línia d’actuació vàlida, en
paral·lel a l’actuació del PAH
8.- MOCIÓ TRASPÀS LÍNIES FERROVIÀRIES INTERIORS. Moció de
l’Alcaldia per demanar a l’Estat espanyol el traspàs íntegre a la Generalitat de
Catalunya de les línies ferroviàries interiors de Catalunya a proposta de
l’AMTU. Es votarà favorablement.
9.- MOCIÓ SOBRE DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS Moció
de l’Alcaldia d’adhesió a la Declaració universal sobre els arxius. Es votarà
favorablement.
10.- MOCIÓ INSTANT A LA DESOBEDIÈNCIA. Moció que presenten
conjuntament el grup municipal de la CUP i el d’ERC instant la desobediència.
Hi ha 2 vots negatius i 19 abstencions al respecte.
11.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT. Moció que
presenta el Grup municipal d’ERC per la defensa de la sobirania del Parlament
de Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes.
Aquesta mocio s’encavalca amb una altra presentada temps enrere per VeC.
S’intentarà consensuar-les.
12.- MOCIÓ CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC. Moció que
presenta el Grup municipal de VeC per a la creació del Consell assessor
urbanístic de participació ciutadana. Aquest és una moció rellevant I molt
treballada. És una competència plenament municipal. ERC ha presentat alguna
esmena, que s’incorporarà.
13.- Precs i preguntes.
Es constata que només s’han respost 5 de les 10 fetes darrerament.
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5. Informacions vàries:
Sanció col·locació cartels. Es decideix pagar-la per tal d’obtenir la reducció del
50%. Es farà una pregunta per escrit per tal d’aclarir quants sancions s’han
posat en el darrer any i a qui.
Campanya eleccions 26J. Es proposa fer un acte de precampanya, el 6 o 8 de
juny. Es demanen apoderats. El local de VeC serà el local de campanya.
Creació Comissió tema refugiats. S’hi està participant, a través de membres de
VeC
Manifestació en defensa de l’Ebre. BCN 5J Es farà una nota de premsa.
S’anima a participar-hi. Qui vulgui anar en tren, el de les 10h 43’ és el
proposat.
Propostes Catalunya Si que es pot sobre els pressupostos de la Generalitat.
S’accepten propostes d’esmenes. El dia 3 de juny hi haurà una jornada
informativa.
6. Torn obert de paraules
S’informa per part de l’escamot d’educació de VeC d’una proposta de moció
sobre patis oberts, a presentar properament. Es considera oportú convocar les
AMPAs, AAVV, entitats esportives, esplais… el 14 de juny a les 17h 30’ a
l’Escorxador.
S’informa que el dimarts passat es va fer la 1a reunió del grup de treball de
medi ambient. Qui es vulgui incorporar, només cal que ho comuniqui a VeC.
S’agraeix l’assistència dels encara presents I es dóna per acabada l’assemblea
a 3/4 d 10 de la nit.
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