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 19/02/2018
- Hora inici: 19,10h. Final: 21,10h
- Assistents: 21
ORDRE DEL DIA
1) Aprovació de l’acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú del dia 22 de gener.
2) Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 20 de febrer de
2018.
3) Informació sobre la jornada de dinamització de VeC
4) Municipals 2019
5) Informació properes activitats de Vilafranca en Comú i altres temes
1) S’aprova l’acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú del dia 19 de febrer
de 2018.
2) Debat dels punts del Ple del 20/03/2018:
- Adjudicació del contracte administratiu de les obres d'ampliació i reforma del
Vinseum, Centre Nacional de cultura del Vi, fase 1B, de Vilafranca: s’acorda votar
favorablement atenent que va ser VeC qui va exigir que aquesta aprovació passés pel
Ple i que el procés d’adjudicació ha estat fet correctament, tenim en compte
paràmetres socials i mediambientals.
- Proposta de votació: Favorable

- Moció presentada pel grup municipal d'ERC per recuperar el poder adquisitiu de
pensions: s’acorda votar-hi a favor i introduir diverses esmenes en el redactat del
preàmbul relatives a la complicitat del CiU en les retallades de les pensions, i en la part
dispositiva: afegir que s’implantin augments lineals per millorar les pensions més
baixes.
- Proposta de votació: Favorable, però: Proposar esmena i fer constar que CiU va donar suport
a la Reforma Laboral

- Moció que presenta el grup municipal de la CUP per unes festes de Sant Raimon
vives i actives: s’acorda votar-hi a favor, tot fent incidència en reforçar el paper de les
entitats en la seva organització i de l’Ajuntament en la seva financiació.
- Proposta de votació: Favorable

- Moció que presenta el grup municipal de la CUP per instar a la Generalitat de
Catalunya a fer front a la situació d'emergència social: s’acorda votar-hi a favor, fent
incidència en la responsabilitat de la Generalitat de Catalunya a l’hora d’implantar lleis
o part de lleis sobre emergència social, com ara la de la Renda Garantida.
- Proposta de votació: Favorable però... (no tinc les propostes d’esmenes)

- Moció presentada pel grup municipal d'ERC per la millora de l'entorn urbà i la
potenciació de les arts visuals: s’acorda votar a favor, comentant la necessitat d’un
urbanisme més participatiu.
Proposta de votació: Favorable

- Moció presentada pels grups municipals de VeC, ERC i CUP de suport i adhesió a la
vaga feminista convocada pel 8 de març de 2018: s’acorda votar-hi a favor.
Proposta de votació: Favorable

- Moció presentada pels grups municipals de VeC per la incorporació de Vilafranca del
Penedès al projecte Educació 360: s’acorda votar-hi a favor, tot fent incidència en les
diverses propostes plantejades per VeC al Ple referents a la infància i l’adolescència i
a l’educació.
Proposta de votació: Favorable

- Moció presentada pel grup municipal de VeC per sumar-se al front comú del món
local per defensar la Llei 24/2015, en matèria de pobresa energètica: s’acorda votar-hi
a favor i destacar la necessitat de que les empreses subministradores assumeixin els
costos de la pobresa energètica.
Proposta de votació: Favorable

3) Informació sobre la jornada de dinamització de VeC
Els responsables del grup de dinamització: Fernando de León i Andreu Caralt exposen
els resultats de la Jornada del 3 de febrer:
- Presenten la diagnosi que va sortir de la jornada
- Plantegen la necessitat d’obrir el debat a tots els inscrits
- Presenten una proposta de planificació per tirar endavant les iniciatives
aprovades en dues direccions:
* Millorar el funcionament intern de VeC
* Millorar la seva projecció externa.
- Compromís que la Coordinadora treballarà amb aquesta informació i
presentarà una proposta calendaritzada abans de Setmana Santa.
Després d’un ric debat s’aproven les propostes presentades i s’encarrega a la
Coordinadora la seva concreció.
4) Eleccions Municipals 2019
Es debat sobre la conveniència o no de presentar-se a les Eleccions Municipals de
2019 i s’acorda per consens i unanimitat:
- Valorar positivament els tres anys i mig de funcionament de VeC (abans
Guanyem Vilafranca), tot i la necessitat d’adaptar alguns aspectes de
l’organització interna i de la comunicació externa.

- Valorar positivament la feina desplegada pel Grup Municipal de VeC, tot i que
s’insisteix en la necessitat de que aquesta feina es visualitzi mes a nivell de la
vila.
- Presentar-se a les Eleccions Municipals del 2019 com a VeC
- Començar a planificar i calendarització la campanya electoral i l’elaboració del
Programa de cara a les eleccions del maig del 2019
- Encarregar a Coordinació que presenti una proposta d’actuació de cara a les
Eleccions Municipals del 2019, tant pel que fa a la Campanya, com al
Programa, amb la col·laboració de l’Equip Ajuntament.
5) Informació properes activitats de Vilafranca en Comú i altres temes
S’informa de les activitats previstes:

.

-

21 de febrer a les 19:30 a l’Escorxador: Conferència del professor Andreu
Mayayo: “Mirades sobre la Revolució Russa”

-

7 de març a les 19:00 a l’Escorxador: Conferència/debat sobre l’escola que
volem amb el diputat d’En Comú Podem al Congrés Joan Mena.

