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 16/07/2018
- Hora: 19:00 h. inici; 21:00 final.
- Assistents: 16
Ordre del dia:
1)- Aprovació de l’acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú del dia 18 de juny
S’esmena del punt 4) Informació Comissions municipals, en el segon paràgraf
de Salut, a on diu que “Núria Puig ens convida a participar...” cal dir que “Nuria
Puig convida a nivell personal a Montse Romagosa a participar, ja que no es
permet la participació de partits ni sindicats”
2)- Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 17 de juliol de
2018.
1.- ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
19/06/2018.
Es dóna per vàlida
2.- 9/2018/HIS_MP MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2018. Aprovació si s'escau, de
l'expedient número 8 d'habilitació de crèdits extraordinaris, de suplements de crèdit i
de transferències de crèdit del pressupost corrent.
S’informa de les principals partides de modificació per Crèdits extraordinaris,
suplements i transferències, motivats principalment per subvencions rebudes no
pressupostades i per a reajustaments comptables. S’expliquen el significat dels
conceptes desconeguts.
ES VOTARÀ ABSTENCIÓ, en coherència a tots els temes pressupostaris.
3.- 40/2018/SEC_MP. MOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC ENTRE POLÍGONS. Moció
presentada pel grup municipal d'ERC per al realització d'un estudi de viabilitat del
transport públic entre polígons industrials de Vilafranca, Santa Margarida i els Monjos i
Olèrdola.
Es farà menció de la necessitat de contemplar un pla de mobilitat d’abast
comarcal que integri els dèficits locals i parcials. Es reclamarà per enèsima vegada el
Pla de mobilitat urbana de Vilafranca pendent de dissenyar.
ES VOTARÀ A FAVOR
4.- 41/2018/SEC_MP. MOCIÓ ORDENANÇA DE CIVISME. Moció presentada pel grup
municipal de la CUP per demanar la revisió i modificació d'alguns articles de
l'ordenança de civisme.
Es produeix força debat i controvèrsia:

Postura A: Cal tenir cura amb la “barra lliure” sobre l’ocupació de l’espai públic, ja
sigui en actes o en propaganda. Cal un mínim de regulació de l’ús de l’espai públic pel
respecte a la convivència plural i a la higiene urbana..
Postura B: Per una màxima llibertat d’expressió i aprofundiment democràtic no es
poden posar regulacions, condicions, limitacions, prohibicions... Cal prevaler l’
espontaneïtat.
Postura C: L’ocupació de l’espai públic ha de ser lliure, però comunicant-ho (no
demanant permís). Cal un pacte de ciutat de totes les forces polítiques i civils. Cal
disposar d’espais suficients per a la propaganda i ben definits per l’ajuntament.
Es considera que la moció afronta només un fet puntual quan cal una revisió global de
la ordenança de civisme.
Per tant es proposarà DEIXAR-HO SOBRE LA TAULA per poder consensuar una
modificació col·lectiva fins el proper ple de setembre.
En el probable cas de que no s’accepti, es sotmet a votació de l’assemblea quina ha
de ser la postura dels regidors: VOTAR EN CONTRA 12 – votar a favor 2 – abstenció
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5.- 42/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER FER ACCESSIBLE EL DRET A L'HABITATGE
DIGNE. Moció presentada pel grup municipal de VeC amb diverses mesures per fes
accessible el dret a l'habitatge digne.
6.- 43/ 2018/SEC_MP. MOCIÓ PER AMPLIAR L'HABITATGE SOCIAL. Moció
presentada pel grup municipal d'ERC, per ampliar l'habitatge social a Vilafranca.
S’informa que s’està treballant l’intent de consensuar amb ERC conjuntar les
dues mocions, així com amb la CUP si vol fer-hi alguna aportació.
S’observa que tal com es van acostant les dates de les properes municipals,
les postures partidistes afloren i costa més les propostes unitàries. Malgrat tot es
persisteix en els intents.
ES VOTARÀ A FAVOR en qualssevol de les opcions.
7.- 44/2018/SEC_MP. MOCIÓ VILAFRANCA LLIURE DE PLÀSTIC. Moció presentada
pel grup municipal de VeC Per declarar Vilafranca Ciutat lliure de plàstic.
ES VOTARÀ A FAVOR
8.- PRECS I PREGUNTES.
Adhesius dels serrallers als portals / Maltracta aviram mercat dissabtes / Base
contenidors bruts / Situació Skate / Dèficit papereres / Dades fracció reciclatge /
Concessió servei bar Escorxador / Manca cartelleres Espirall, la Girada, etc. /
Freqüència reunions Consells municipals / Noves places Alberg municipal / Memòria
Serveis Socials 2017 / Al·legacions projecte quart Cinturó .
3) – Informació comptes:
S’informa de l’addenda al vigent conveni entre el Grup Municipal de VeC i el Partit
de VeC en el que es rectifica la quantitat mensual que aportarà passant dels 1520 €
als 2020 €.
S’aprova per assentiment
S’informa de les gestions realitzades per presentar els comptes anuals al Tribunal
de Comptes.
S’aprova per assentiment

S’informa de l’estat de comptes del primer semestre 2018-07-18
S’aprova per assentiment
4) – Informacions vàries:
•

S’informa de l’encàrrec a Nou Set per la distribució del butlletí per la segona
quinzena de setembre.

•

S’informa que es presentarà queixa formal per escrit a la OAC sobre el tema de
la manca de cartelleres, principalment a l’Espirall.

•

S’informa de la notificació del Registro de partidos políticos del Ministerio del
Interior advertint-nos de que cal completar alguns requisits dels nous estatuts que
s’han presentat a registre. Hi ha un termini de sis mesos.

