Acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú,
Prèvia al Ple Municipal de l’Ajuntament

- Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrer Sant Pere, 28)
- Data: Dilluns 22/01/2018
- Hora inici 19,10h h. Final 21,00h
-Assistents: 17 – Excusa l’assistència Toni Peñafiel per malaltia.
ORDRE DEL DIA
1)- Aprovació de les actes de les assemblees de Vilafranca en Comú dels dies
11 de desembre i 8 de Gener.
S’aproven per assentiment
2)- Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 23 de gener
de 2018.
1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
12/12/2017.
Es dona per vàlida
2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA.
MARTA RAVENTÓS iCUSCÓ. Jurament o promesa del càrrec de regidora
de l'ajuntament de Vilafranca del Penedès de la Sra. Marta Raventós i
Cuscó.
3. NOMENAMENT ADMINISTRADORS DE LA FESTA MAJOR. Es dóna
compte de l'acord de la Junta de Govern de data sobre el nomenament
d'administradors de la Festa Major de Vilafranca del Penedès de 2018 ..
4. NOMENAMENT DE PATRONS DE LA FUNDACIÓ VINSEUM. Proposta
d'acord de nomenament de patrons de la Fundació VINSEUM, museu de
les cultures del vi de Catalunya.
Jordi Romeu és un dels nomenats
5. MODIFICACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 22, 23, 25,
34 i 40. Dictamen sobre l'aprovació provisional, si escau, de la modificació
de les ordenances fiscals n.22, 23, 25, 34 i 40.
S’acorda l’abstenció
6. AMPLIACIÓ DE CAPITAL EMAVSA. Proposta d'aprovació ampliació de
capital social de l'EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU
(EMAVSA).
7. ENCÀRREC DE GESTIÓ A EMAVSA DE L'ACTIVITAT DE GENERACIÓ I
COMERCIALITZACIÓ D'ENERGIA TÈRMICA. Proposta d'aprovació de
l'encàrrec a l'EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU
(EMAVSA), com a mitjà propi de l'Ajuntament, l'exercici de l'activitat
eccmòmica, en règim de lliure concurrència, de generació i comercialització
d'energia tèrmica, fixant les condicions econòmiques i terminis.
Es votaran a favor els dos punts.
Tot i les reserves en veure com s’organitza i es garanteix el sistema
del subministrament de la matèria prima, les vergues.

8. MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS
I EL GARRAF. Ratificació i aprovació dels nous. estatuts del Consorci
Sanitari de l'Alt Penedès, que es passa a denominar Consorci Sanitari de
l'Alt Penedès i el Garraf
Es votarà a favor.
La unificació pot ser beneficiosa en créixer el cens, principalment pel
cos mèdic i la dotació pressupostaria.
No obstant es posarà en observació que caldrà estar amatent sobre la
qualitat dels serveis, respecte al personal d’infermeria, auxiliars i
subalterns, sèriament afectats per les retallades en contractes,
salaris, horaris, urgències...
9. MOCIÓ SUPORT AL MANIFEST SOMESCOLA.CAT. Moció presentada pel
grup municipal d'ERC de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT
per refermar el suporta l'escola catalana i al model de cohesió social que
aquesta representa.
Es votarà a favor, considerant acceptable el manifest en general però
qüestionant alguns matisos sobre els dèficits en la inclusió social.
Per això es proposarà la afegir un 4t punt en els acords posant en
evidència el compromís de l’ajuntament en treballar-hi.críticament
10. MOCIÓ PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA ELS
AJUTS PENDENTS DE LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS. Moció que
presenta el grup municipal de VeC per reclamar a la Generalitat de
Catalunya els ajuts pendents de les llars d'infants municipals.
Es votarà a favor.
11. MOCIÓ PER LA CREACIÓ DE LA LÍNIA D'AUTOBÚS ENTRE
VILAFRANCA I EL CAMPUS DE BALLATERRA. Moció que presenta el
Grup municipal del PDECat Ca proposta del col.lectiu de la JNC) per la
creació d'una línia d'autobús entre Vilafranca i el campus de Bellaterra de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Es votarà a favor. Tot i observant que el que cal es un pla general de
mobilitat comarcal, pendent d’entomar i reclamat en moltes ocasions.
12. MOCIÓ PER L'ELABORACIÓ D'UN PLA LOCAL D'HABITATGE. Moció
que presenta el grup municipal de la CUP per l'elaboració d'un Pla local
d'habitatge
Es votarà a favor, tot i comentant que caldria ser més concret en les
propostes.
13. MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE L'ESTAT A ASSUMIR LA SEVA
RESPONSABILITAT AMB EL TRANSPORT PÚBLIC DE PROXIMITAT A
L'ÀREA DE BARCELONA Moció que presenta el grup municipal de
VeC per instar al Govern de l'Estat a assumir la seva responsabilitat amb
el transport públic de proximitat a l'àrea de Barcelona i donar compliment
a la Proposició no de llei aprovada al Congrés dels Diputats el 13 de
Desembre de 2017.
Es votarà a favor. Porposant una esmena per afegir l’acord de revisar
per actualitzar l’anterior pla del 2010.
14. Precs i preguntes.
/

Plataforma de Seguretat en la cruïlla Mas Jornet-Sant Sadurní pel pas
dels escolars./
Quan i com es pensa complir el compromís de l’alcalde amb els veïns
de l’Espirall de participar en les propostes pel centre cívic.

Quan es pensa cursar els requeriments del Síndic de greuges sobre la
queixa dels veïns de l’Espirall per l’incompliment de l’Ajuntament en
el Pla de Barris.
Queixes sobre el defectuós arranjament de la plaça de l’Espirall.

3) – Jornada/Debat de dinamització de VeC. Dissabte 3 febrer
S’informa del detall del projecte de la Jornada que serà difosa
mitjançant campanya informativa.
4) - Enquesta preferències de la ciutadania de Vilafranca
S’aprova la proposta d’encarregar una enquesta-sondeig ciutadà
sobre VeC., autoritzant la despesa de 2000/2200 euros.
5) – Informacions diverses
S’informa de la situació económica de VeC
S’informa de la trobada a nivell Vegueria de CeC el dia 25/1 a les 19h
a l’Escorxador, on hi som convidats per valorar les eleccions 21D i les
propostes de futur. També s’informa de la trobada del 7/4 CeCPodem per celebrar l’Assemblea constituent.

