Acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú
- Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrer Sant Pere, 28)
- Data: Dilluns 19/03/2018
- Hora: 19:10 h. inici – 21,10 final
-Assistència: 16 persones (excusen Magda i Montse per motius laborals i malaltia,
respectivament)
Ordre del dia:
1)- Aprovació de l’acta de l’assemblea de VeC del dia 19 de febrer
S’aprova amb les següents rectificacions: 21 assistents i 3’5 anys de funcionament de
VeC en el punt número 4.
2)- Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 20 de Març
de 2018.
1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de 20/02/2018.
Es dona per vàlida.
2. 1/2018/HIS_LP. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017. Donar compte al Ple de la Liquidació
dels pressupostos de l'Entitat corresponent a l'exercici 2017.
Es dona de baixa la partida de les oficines municipals, que se suposa que anirà destinat
a la llosa. Hi ha la partida de saldos de dubtós cobrament que ascendeix a 2,5 milions i
no es veu clara. Caldrà una aclariment amb l’Interventor.
ES VOTARÀ ABSTENCIÓ si l’aclariment es satisfactori.
3. 4/2018/HIS_LP. APROVACIÓ COMPTES ANUALS SERCOM SL. Junta General de la
societat municipal Serveis Municipals de Comunicació, SL societat unipersonal corresponents a
l'exercici econòmic de 2017.
El representant al Consell hi va votar a favor.
ES VOTARÀ A FAVOR.
4. S/2018/HIS_LP. APROVACIÓ COMPTES ANUALS AIGÜES DE VILAFRANCA SA.
Junta General de la societat municipal EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE
VILAFRANCA, S.A., corresponents a l'exercici econòmic de 2017.
El representant al Consell hi veu alguns dubtes. Es demanarà informació a l’Aureli.
Si no convens ES VOTARÀ EN CONTRA.
5. 3/2018/HIS LP. APROVACIÓ COMPTES ANUALS EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE
FORMACIÓ. Aprovació si escau, dels comptes anuals de l'entitat pública empresarial local
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ, corresponents a l'exercici econòmic de 2017.
Es qüestiona l’Escola de Turisme.
A proposta del representant al Consell ES VOTARÀ EN CONTRA.
6. 6/2018/HIS_LP. INFORME COMPTES ANUALS FUNDACIÓ FESTA MAJOR. Informe al
Ple dels resultats dels comptes anuals de la FUNDACIO FESTA MAJOR, corresponents a
l'exercici econòmic de 2017.
Es comenta que caldria la presència a l’Assemblea del representant de VeC per
conèixer la seva opinió.
7. 2/2018/HIS_LP. INFORME COMPTES ANUALS FUNDACIÓ ,VINSEUM. Informe al Ple
dels resultats dels comptes anuals de la FUNDACIO VINSEUM, MÒSEU DE LES
CULTURES DEL VI DE CATALUNYA, corresponents a l'exercici econòmic de 2017.

Es farà l’observació de que també caldria implicar-hi econòmicament a les institucions
superiors (Diputació, Generalitat, Estat) tenint en compte que és un museu d’àmbit
estatal. Es comenta que caldria la presència a l’Assemblea del representant de VeC.
8. 4/2018/HIS_MP. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST. Aprovació inicial si escau de
l'expedient número 4 d'habilitació de crèdits extraordinaris, suplements i transferències de crèdit
del pressupost de l'Entitat vigent.
ES VOTARÀ ABSTENCIÓ.
9. 1/2018/HIS_OCI. APROVACIÓ AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PARCIAL D'UN
PRÈSTEC Aprovació si escau, d'aprovació d'amortització anticipada de part d'un préstec del
BBVA - CX formalitzat l'any 2012.
ES VOTARÀ ABSTENCIÓ.
10. 1/2018/SEC_ORD. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
QUADRE DE SANCIONS Aprovació inicial si escau, d'aprovació inicial d'una modificació
puntual de l'annex d'infraccions i sancions de l'Ordenança de Circulació.
Cal estudir-ho tècnicament amb més detall.
ES VOTARÀ ABSTENCIÓ.
11. 13/2018/HIS_DTP. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE RECAPTACIÓ EN L'ORGT.
Aprovació, si escau, si escau, d'aprovar la delegació en la Diputació de Barcelona les
competències de recaptació dels preus públics de l'Institut Municipal de Formació.
ES VOTARÀ A FAVOR.
12. 2/2017/URB_VOl. ESTUDI DE DETALL AV. GARRAF 28-58 Aprovació definitiva si
escau, de l'Estudi de Detall de les característiques estètiques i constructives de les futures
edificacions a construir en les parcel.les en l'Av. Garraf, núm. 28 a 58.
ES VOTARÀ A FAVOR.
13. 2/2018/EG_CU. AMPLIACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEMANAIAL PLAÇA
DE LA VEREMA 1. Aprovació si escau, de l'atorgar directament a la Fundació Privada
MasAlbornà, l'ampliació de la concessió administrativa demanial amb facultats d'ús exclusiu
(excepte quant a la planta baixa) pel termini de vint-i-cinc anys d'una part de l'edifici de la plaça
de la Verema núm. 1 (referència cadastral 1185401CF9718N0001FP).
ES VOTARÀ A FAVOR.
14. 5/2018/EG_SR. SOL.LICITUD AJUT IDAE Aprovació si escau, de la sol'licitud d'un ajut
per import de 330.000 euros al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ,
dins el marc de la convocatòria de 5 d'abril de 2017, per la renovació de les instal.lacions de
l'enllumenat exterior municipal.
ES VOTARÀ A FAVOR.
15. 12/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A
L'URBANISEM DE LA VILA. Moció presentada pel grup municipal de la CUP per revisar
l'urbanisme de la vila i incorporar-hi la perspectiva de gènere.
Caldria concretar qui ho ha de fer: denunciar la falta d’una Comissió municipal
d’Urbanisme, reivindicada per VeC. Caldria estipular un termini. Tenir en compte que
és un tema transversal i lligar-ho amb el Pla de Igualtat i el Pla de Mobilitat.
ES VOTARÀ A FAVOR.
16. 13/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER RECUPERAR L'OFICINA MUNICIPAL
D'HABITATGE. Moció presentada pel grup municipal de la CUP per recuperar l'oficina
municipal d'habitatge.
Caldria recuperar el Pla de l’Habitatge del 2014 i valorar que ha de ser un servei
transversal.
ES VOTARÀ A FAVOR.
17. 14/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER APROFITAR ESPAIS EN DESÚS. Moció presentada pel
grup municipal d'ERC, per aprofitar els espais en desús de Vilafranca.

ES VOTARÀ A FAVOR
18. lS/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER LA MILLORA DE LES SALES D'ESTUDI I PER
DONAR SUPORT ALS ESTUDIANTS Moció presentada pel grup municipal d'ERC, per la
millora de les sales d'estudi i per donar suport als estudiants.
Es comenta que és un plantejament elitista i no té en compte els barris socialment
humils. Falta concretar més les propostes. Caldria sotmetre-ho a debat al Concell
Escolar per fer-ne una diagnosi general. També caldria reactivar el Pla de Biblioteca
que ho contempla.
ES VOTARÀ A FAVOR.
19. 17/2018/SEC_MP. PLA DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC A VILAFANCA. Moció
presentada pel grup municipal de VeC, per la creació d'un Pla municipal de millora de l'espai
públic de Vilafranca.
ES VOTARÀ A FAVOR
20. 16/2018/SEC_MP. MOCIÓ PALS DE FUSTA DE LES VORERES I SOTERRAMENT
DELS SUBMINISTRAMENTS. Moció presentada pel grup municipal de VeC, per alliberar de
pals de f a I s voreres i pel soterrament dels subministraments d'electricitat i telefonia.
ES VOATARÀ A FAVOR.
21. Precs i preguntes.
Averies repetides del Bus urbà L2 i vehicle d’auxili no adequat.
Manca de cartelleres al barri de l’Espirall.
Més alternatives en els horaris de Portes obertes als col·legis.
Més claredat en la Normativa d’entrada de gossos als locals públics.
Regulació semàfors Santa Digna (fer una proposta de millora).

3) – Informació sobre la proposta organitzativa de VeC
S’informa succintament de la proposta de reorganització de VeC: Assemblea, Conselles
municipals, Equip Ajuntament/Programa, Equip Coordinador, Equips d’organització,
Àrees temàtiques: Persones, Ciutadania, Territori i urbanisme, Economia.
4) – Nomenament de representant a la Comissió Municipal d’Igualtat
Es proposa a Anna Pujadó que s’accepta per assentiment.
5) – Informació sobre el funcionament de diversos Comissions i Organismes
Municipals (SERCOM, SL; EMAV, SA; IMF...)
Els corresponents representants de VeC als Consells informen breument de les últimes
reunions celebrades.
6) – Xerrada Andreu Mayayo
S’informa i es convoca a l’acte a celebrar el 21 de març a l’Escorxador “Mirades
sobre la Revolució Russa”
7) – Altres temes d’interès
Es proposa una xerrada sobre Pensions pel proper dilluns 16 d’abril amb el ponent
líder de Marea Pensionista i la diputada d’ECP Aina Vidal.

