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 14/05/2018
- Hora: 19:00 h. inici, 21:00 final
-Assistència: 21 persones
Ordre del dia:
1)- Aprovació de l’acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú del dia 12 d’abril.
S’esmena el nombre d’assistents que van ser 16 en lloc de 12.
2)- Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 15 de maig de
2018.
1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
17/04/2018.
Es dóna per vàlida.
2. 7/2018/HIS_MP. MODIFICACIÓ NÚM. 6 DEL PRESSUPOST 2018
Aprovació si escau, de l'expedient número 5 de modificació de pressupost de 2018, d'habilitació de
crèdits extraordinaris, suplements i transferències de crèdit.
Es qüestiona la proposta de subvencionar al Sindidc de Greuges per assistències. Es
considera que caldria regular oficialment la figura i el sistema de renumerar les seves
despeses.
ES VOTARÀ ABSTENCIÓ.
3. 1/2018/HIS_IGB APROVACIÓ INVENTARI GENERAL.
Aprovació si s'escau, de l'inventari de béns de la Corporació, a 31 de desembre de 2018.
ES VOTARÀ A FAVOR.
4. 17/2018/SEC_MP. MOCIÓ PLA DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC.
Moció presentada pels grups municipals del VeC per la creació d'un Pla municipal de millora de
l'espai públic a Vilafranca.
Es proposa una assignació anual per cada barri a proposta dels veïns.
ES VOTARÀ A FAVOR.
5. 26/2018/SEC_MP. MOCIÓ CENS HABITATGES BUITS.
Moció presentada pel grup municipal de la CUP per la realització d'un cens d'habitages buits a la
vila.
Es reclamarà el cens d’habitatges buits i el Pla d’habitatges, proposats fa molt de temps i
encara pendent de mostar-lo.
ES VOTARÀ A FAVOR, SOL·LICITANT ENCAPÇALAR-LA.
6. 27/2018/SEC_MP. MOCIÓ DEFENSA DRETS DONES VíCTIMES D'AGRESSIONS SEXUALS.
Moció presentada pel grup municipal d'ERC, per la defensa dels drets de les dones víctimes
d'agressions sexuals.
7. 28/2018/SEC_MP. MOCIÓ DE DENÚNCIA DEL CARÀCTERPATRIARCAL DE LA JUSTÍCIA
ESPANYOLA.
Moció presentada pel grup municipal de la CUP, de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de la
justícia espanyola i per la creació d'un ordenament jurídic propi en el marc republicà amb
perspectiva feminista.
Mocions paral·leles que segurament es fusionaran en una.
ES VOTARÁ A FAVOR.
8. 29/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER L'IMPULS D'ESPAIS DE MEMÒRIA.
Moció presentada pel grup municipal d'ERC, per l'impuls d'espais de memòria i per la recuperació
de la història popular de Vilafranca.

ES VOTARÀ A FAVOR.
9. 30/2018/SEC_MP. MOCIÓ COMERÇJUST I FINANCES ÈTIQUES.
Moció presentada pel grup municipal de VeC, perquè l'ajuntament es comprometi amb el comerç
just i les finances ètiques.
Es matisarà el punt de la Banca ètica i es considerarà les propostes d’esmena del portaveu
de PDCat.
ES VOTARÀ A FAVOR.
10. Precs i preguntes.
Es proposen les següents preguntes:
 Infomació sobre el tema de Residències de la Gent Gran.
 Informe dels espais catalagots i inventariats (els 3 grups de l’oposició en conjunt).
 Cables elèctrics al descobert per furats als espais per a gossos.
 Llums camí de Moja.
 Comissió Municipal del Transport Públic.
 Pla d’usos de l’Espirall.
 Consell d’infants.
 Criteri sobre plantació d’arbres.
 Contractes d’energia, tipus de consums.

3) – Projecte del carrer Comerç
S’informa del projecte publicat per l’ajuntament i es convida a una reunió del
Grup de Treball de Territori i Urbanisme per valorar debatre el tema, el
divendres 25 de maig a les 19h al local de VeC.
4) – Eleccions 2019
S’informa de la posta en marxa del procés per a les properes municipals amb
diferents activitats previstes:
 Jornada de candidatures municipals Comuns el 2 de Juny
 Roda de premsa el 21 de juny fent públuica la presentació de VeC
 Butlletí informatiu dels 3 anys de legislatura per a finals de juny
 Valoració enquesta-sondeig pel 30 de maig a les 18h
 Propostes per l’antic hospital
5) – Informació projecte Fearless Cities (Ciutats sense Por)
S’aprova la adhesió de VeC al projecte
6) – Acte dia 19: VOLEM QUE ELS CARRERS I LES PLACES TORNIN A SER
NOSTRES?
S’informa del contingut de l’acte, es convida a l’assistència al mateix i es revisa
la seva difusió general i la convocatòria a entitats.
7) – Informació econòmica VeC
S’informa de l’estat de comptes del trimestre i s’hi dona el vist i plau.
8) – Dinar En Comú el dia 19. Muntanya de Sant Jaume
Per dificultats logístiques es suspèn per aquesta data i es proposa per a finals
de juny. Es substitució, es decideix fer un dinar al Noi Noi pel 19 de maig.
9) – Altres temes
S’informa de un petit retoc que cal fer als estatuts per a poder registrar-los,

