Acta Assemblea VeC del 20 de novembre de 2017
Assistents: 19

L’assemblea aprova sense esmenes les actes de les assemblees de VeC celebrades el
16.10.17 i 06.11.17.
A.- Ordre del dia del Ple Municipal de novembre
2. Nomenament membre Consell d’administració d’EMVASA. Comunicat del
govern municipal.
3. Pressupost Corporació 2018. VeC presentarà alternatives a les propostes
d’inversió fetes per l’equip de govern, com ja s’havia fet els dos anys precedents.
Destaquen les següents:
Començar la construcció d’una segona biblioteca (preferentment sobre la llosa amb
una inversió de 300.000 €.
Dedicar 500.000 € a la conversió de l’antic hospital en un centre dedicat als serveis
de la gent gran i a activitats culturals intergeneracionals.
Construir un nou pavelló esportiu a la llosa.
Passar de 300.000 a 450.000 € la partida dedicada a la rehabilitació d’habitatges.
Dedicar 100.000 € al Centre Cívic de l’Espirall.
Passar de 400.000 a 600.000 € la partida destinada a la millora dels carrers en una
acció concertada amb els veïns.
Dotar de pressupost la concreció de les mocions aprovades (i paralitzades) referides
a Patis oberts, Camins escolars segurs i posada en marxa del Consell d’infància.
Aquestes propostes no suposen un augment de les inversions, ja que es finançarien
amb la reducció a 300.000 € de la partida destinada a la llosa.
Durant el Ple, VeC tornarà a demanar la presentació de la auditoria social i
recordarà que l’equip de govern segueix sense fer públic el Llibre blanc promès fa
molts mesos.
En conseqüència, VeC votarà en contra del pressupost presentat.
4. Modificació pressupost entitat. VeC s’abstindrà.
5. Aprovació ordenança de l’administració electrònica. VeC votarà a favor.
6. Carta de serveis dels serveis d’aigua. VeC votarà a favor.
7. Auditor de comptes d’EMVASA. Tenint en compte l’avís favorable del nostre
representant a la Comissió d’aigua, VeC votarà a favor.

8.

Aprovació definitiva de l’ordenança de camins. El tema ja s’havia discutit en
una assemblea anterior i es ratifica el vot favorable de VeC.

9. Sol·licitud de zona de seguretat cinegètica. El tema ja s’havia discutit en una
assemblea anterior i es ratifica el vot favorable de VeC.
10. El govern donarà compte del decret d’alcaldia de 7 de setembre de 2017. Res a
comentar.
11. Moció en defensa del sistema públic de pensions. Moció presentada per VeC en
plens anteriors i que no s’havia pogut discutir degut als canvis d’ordre del dia
consensuats pel conjunt dels grups municipals.
12. Moció pel desplegament de la taxa per l’ús del domini públic local de les
instal·lacions de transport d’energia elèctrica,gas, aigua i hidrocarburs. Moció
presentada per VeC i ajornada pels motius exposats en el punt precedent.
13. Moció pel reconeixement de la República Catalana. Moció de 3 punts
presentada per la CUP, que suscita un llarg debat, on prevalen les opinions
favorables a l’abstenció (18 vots, 1 vot a favor del sí). Arran dels nombrosos
matisos manifestats es sotmet a votació una sèrie de propostes.
L’opció de votar la moció punt per punt recull 14 vots favorables i 5 abstencions.
Es decideix rebutjar el primer punt de la moció (12 no, 1 sí, 6 abstencions), així
com el punt 2. El tercer punt de la moció (iniciar el procés constituent), coincident
amb una moció presentada per VeC, recull 17 vots favorables i 2 abstencions.
Finalment, en cas que la CUP acceptés reformular la moció en una defensa de les
institucions catalanes, l’assemblea decideix (18 sí, 1 no) que s’hauria d’aprovar.
14. Moció per la millora de les aigües de la conca del riu Foix. Es decideix per
unanimitat la votació favorable de VeC.
15. Moció per la llibertat de les preses i els presos polítics. Moció que presenten
PdeCat, CUP, ERC i VeC.
16. Precs i preguntes. Tenint en compte que el Ple acabarà tard, s’acorda presentar per
escrit els precs següents, demanats per gent del barri afectat:
Posar un banc a la parada del bus de la línia L2 al carrer Melió.
Instal·lar una marquesina a la parada de bus del hospital comarcal.
B.- Eleccions del 21 D
S’acorda crear un comitè de campanya. Al que s’apunten 7 membres de VeC i que
convoca una primera reunió el dijous 23 de desembre.
C.- Informacions diverses.
S’informa que, per problemes d’agenda, el Vicenç Navarro anul·larà segurament la
conferència que, per invitació de VeC, havia de pronunciar a l’Escorxador el 2 de
desembre (cosa que finalment es va produir).
La Comissió de Dinamització informa que s’està realitzant per via telemàtica una consulta
interna per valorar el funcionament de la nostra organització. Es farà una jornada el proper
gener per discutir les conclusions de la consulta i determinar els canvis interns que se’n
puguin derivar.

Es presenta l’informe econòmic del tercer trimestre, el qual es penjarà a la web.
Es decideix continuar celebrant a les 19 h les assemblees ordinàries.
Per consens, l’assemblea acorda limitar els whatsapps a informació interna i no convertirlos en una eina d’opinió personal. També es demana de no enviar a tot el grup la
comunicació que només s’adreça a una persona.
A continuació es declara finalitzada l’assemblea de novembre.

