Acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú, del dia 05.05.2016
Al local social de l’AAVV del barri de l’Espirall, a les 20h del 5 de maig de 2016, s’inicia
l’assemblea de Vilafranca en Comú, amb l’assistència de 25 persones. Acords presos:
1) S’aproven les actes anteriors del 14 de març i 18 d’abril .
2) S’aprova la normativa de funcionament del local
3) S’acorda el període per a la renovació dels òrgans legals de Vilafranca en Comú.
S’informa que l’acta de constitució de Vilafranca en Comú parla que la comissió gestora
funcionaria fins a la legalització del partit, si bé encara no ha estat renovada a data
d’avui.
Des d’avui i fins el 18 de maig es podran presentar les candidatures als càrrecs
unipersonals (presidència, secretaria, tresoreria, vocalies). Del 19 de maig al 2 de juny
es procuraran consensuar i a l’assemblea del mes de juny es ratificaran.
4) Pel que fa al nomenament de portaveus de Vilafranca en Comú, s’enllaça el tema amb
el punt anterior. Es considera oportú que la nova presidència assumeixi les tasques de
portaveu de VeC per tal de simplificar les coses i guanyar en operativitat.
5) S’informa del balanç econòmic. Portem gastats 4.375,77€ i els ingresos són de 9.400€,
6.900 provinents del grup municipal i 2.500 de donacions.
Es decideix que trimestralment s’informarà de l’estat de comptes.
S’acorda per assentiment de l’assemblea autoritzar i facultar al membre Marc Marrugat i
Coll, amb DNI 38------M a tenir accés i signatura per gestionar les comptes corrents de
Vilafranca en Comú a les entitats Caixa d’Enginyers ES64/3025/----/----/----/---- i a La
Caixa ES92/2100/----/----/----/----, en la modalitat de 2 de 3 o 2 de 4 signatures,
respectivament.
S’acorda ampliar la partida per a la compra d’un equip informàtic i projector de 1.000 a
1.500€ i també comprar una carpa per un import aproximat de 120€ + IVA + serigrafia.
6) S’informa sobre els contactes amb diverses entitats .
Amb les AAVV de les Clotes, Poble Nou, la Girada, Molí d’en Rovira, l’Espriall i Centre
vila. També amb les entitats esportives i el club cannàbic del carrer d’Amàlia Soler.
7) Pel que fa al primer aniversari de les eleccions municipals s’acorda modificar el
plantejament inicial. Es farà algún comunicat de premsa. I el dissabte 28 de maig una
assemblea extraordinària dirigida principalment a les persones que estan o han estat
vinculades en algún moment a VeC, i una arrossada popular si arriba el cas. L’equip
coordinador l’organitzarà.

8) Els temes per a properes mocions a treballar per presentar al Ple seran la d’urbanisme i
la dels títols de les hipoteques.
9) Pel que fa a les properes eleccions generals del 26 de juny s’acorda prendre el mateix
posicionament que el desembre passat. I demanar més reconeixement del Penedès, la
qual cosa aniria en paral·lel a una més gran implicació per part de Vilafranca en Comú.
10) Torn obert de paraules.
- S’informa de la notificació rebuda d’una multa a Vilafranca en Comú per penjar cartells
en espais no habilitats.
- S’informa per part del grup d’educació de la propera presentació d’una proposta de
moció sobre l’ús dels patis dels centres educatius fora de l’horari escolar. I també de la
participació en unes reunions convocades per l’entorn de la CUP sobre unes possibles
jornades educatives. Es participarà en nom de VeC a l’espera de com vagi tot plegat.
- S’informa de conveni signat per l’ajuntament amb Som Energía.
- S’acorda fer difusió de la manifestació convocada pel dia 9, a les 19h a la plaça de la
Vila, en disconformitat amb el paper de la Unió Europea en el tema dels refugiats.
- Es decideix demanar informació i actuar si arriba el cas en el cas del tràiler de
Mercadona que tot sovint provoca talls de trànsit en els carrers adjacents a la carretera
d’Igualada.
No s’analitza la dinàmica de funcionament de les assemblees per manca de temps.

