Acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú
Prèvia al Ple Municipal de l’Ajuntament
- Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrerSant Pere, 28)
- Data: Dilluns 18/06/2018
- Hora: 19:00 h. inici assemblea
-Assistents: 14
Ordre del dia:
1)- Aprovació de l’acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú del dia 14 de
maig.
2)- Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 19 de juny
de 2018.
1. ACTA PLE: Aprovació si s’escau, de l'acta de la sessió plenária ordinària de

15/05/2018

2. SINDICATURA DE GREUGES:Informe al Ple de la Sindica de Greuges de Vilafranca, sobre
l'exercici de 2017 .

Es deixa la documentació al local per si algú vol consultar-la.
SERVEIS CENTRALS I HISENDA
3. 1/2018/ HIS_C COMPTE GENERAL 2017. Aprovació si s'escau del Compte General de la
Corporació corresponent a l'exercici econòmic de 2017 dels Pressupostos de l'Entitat, Serveis
Municipals de Comunicació, S.L. (SERCOMSL), Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A. i
EPEL Institut Municipal de Formació, amb els seus justificants

Ens abstindrem
4. 2/2018/HIS_OCI APROVACIÓ PRÉSTEC I SUBVENCIÓ. Aprovació si s’escau del préstec per
import de 2.500.000 amb Banco de Sabadell SA i l'acceptació de la subvenció per import de
53.643,84€ concedida per la Diputació de Barcelona per subsidiar el tipus d'interès

Ens abstindrem
5. 3/2018/HIS_OCI APROVACIÓ 2 OPERACIONS CRÈDIT. Aprovació si s’escau, de dues
operacions de crèdit amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona per un import de 120.000
i 55.000€

Ens abstindrem
6/2018/HIS_OCI AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE TRES PRÉSTECS. Aprovació si i s'escau, de
l'amortització anticipada de tres préstecs per import total de 856.706,31€

Ens abstindrem
7. 8/2018/ HIS_MP MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2018. Aprovació si s’escau de l’expedient
número 7 d'habilitació de crèdits extraordinaris, de suplements de crèdit de transferències de crèdit
del pressupost corrent

Ens abstindrem
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS
8. 2/2018/EG_ABD VENDA DIRECTA ALLOT3AMENTS CARRER MIGDIA. Aprovació si s'escau
de la venda directa del bé patrimonial de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès (entitat carrer
Migdia núm. 22, destinada a allotjaments protegits.

Es demanarà que es retiri el punt abans del ple, si no ho fan ens
abstindrem.
Es proposarà que l'Associació Amalia Soler passi a ser pública
ALCALDÍA
9. 32/2018/SEC_MP. MOCIÓ MODEL SANITARI CATALÀ. Moció en defensa del model sanitari
català ¡la universalització de l'atenció sanitària.

Ha estat retirada
10.33/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER LA PROTECCIÓ DELS DEFENSORS DELS DRET. Moció
presentada pels grups municipals de PDECat, PSC, CUP, ERC i VeC en nom d'Amnistia
Internacional i la Taula catalana per la Pau i els drets humans a Colòmbia, de suport i per la
protecció deis defensors deis drets humans a Colòmbia

Es votarà a Favor
11. 34/2018/SEC_MP. MOCIÓ EN SUPORT ENCAUSATS PER UNA MANIFESTA CONTRA LA
PRESENCIA DE PXC. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en suport als penedesencs
encausats per una manifestació contra la presència de PXC a la vila

Es votarà a Favor. Amb 12 vots a favor i 2 abstencions
12. 35/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER RECUPERAR L'OFICINA MUNICIPAL Moció presentada pel
grup municipal de la CUP, per recuperar l'Oficina Municipal d'Habitatge

Es votarà a Favor
13. 36/2018/SEC_MP. MOCIÓ EN SUPORT AL PROFESSORAT DEL IES PALAU DE SANTA
ANDREU DE LA BARCA. Moció presentada pels grups municipals de PDECat, CUP, ERC i VeC
en suport del professorat de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca en nom de l'assemblea de
professorat d'El Palau i la Plataforma de suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca.

Es votarà a Favor
14.37/2018/ SEC_MP MOCIÓ PER A LA MILLORA I LA INCLUSIÓ DEL PARCS INFANTILS.
Moció presentada pel grup municipal d'ERC, per a la millora i la inclusió de parcs infantils a
Vilafranca.

Es votarà a Favor
15. 38/2018/EC_MP MOCIÓ CONSELL DE CONVIVÈNCIA, DEFENSA I BENESTAR Moció
presentada pel grup municipal de VeC per a la formació d'un Consell municipal de convivència
defensa i benestar animal a Vilafranca del Penedès

Es votarà a Favor
16. 39/2018/SEC_MP MOCIÓ CONSELL DE LECTURA PÚBLICA. Moció presentada pel Grup
municipal de VeC per a la formació d'una Comissió de lectura pública a Vilafranca el Penedès

Es votarà a Favor
17. Precs i preguntes

Perquè no fan tractaments més ecològics tal com diuen en el seu pla?
Què està fent l'ajuntament amb el manteniment dels arbres?
Hi ha alguna política de plantacions que tingui en compte les al·lèrgies?
Perquè es segueixen plantant plataners?
Que va passar a la comissió de Solidaritat amb Nicaragua que no es va
aprovar faltant només 3 grups?
3) – Informació diverses activitats:
Trobada ciutadana 27 de juny
S'informa de la trobada oberta que es farà a la Girada, es farà una
presentació i després es treballarà en grups.

Vermut/paella el dia 1 de juliol
S'informa que es farà al Parc de Sant Julià a la 13h, costarà 5 euros. Es
presenta el cartell.
4) – Informació comissions municipals:
Solidaritat i Cooperació
No es decideix res perquè falten sols 3 entitats.
Salut
La Núria Sanroman explica breument la seguritat alimentària, a els
programes de santitat, i la pregunta de la normativa per establiments que tenen
peixos per a les pedicures no hi ha cap
La Nuria Puig convida a nivell personal a Montse Romagosa a participar, ja
que no es permet la participació de partits ni sindicats, a la Sessió de Treball del
Plat Estrategic Sanitari Penedes Garraf el 25 i 26 de Juny a Vilafranca.
Pel que fa al tema de la fus es reprendrà el tema per a octubre 2018 - gener
2019.Gent Gran Animalista
Igualtat
A la reunió només hi ha 4 persones. Es comenta que s'ha encarregat una
3a revisió del pla a una empresa externa perquè la diputació ja no es fa càrrec
Habitatge
Es comenta que ja s'estan implantat les multes als pisos buits des de
Catalunya en Comú
Gen Gran
Es comenta que no hi ha continguts socials que només hi ha lúdics, i davant
preguntes de tipus social els diuen que això és un tema polític.
5) – Altres temes
S'aixeca la sessió

