Acta de l'assemblea de Vilafranca en Comú
Prèvia al Ple Municipal de l'Ajuntament

-Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrer St.Pere, 28).
-Data: Dilluns 24/09/2018
-Hora: 19.00h. Inici assemblea. 21.00 final.
-Assistents: 20

Ordre del dia

1)- Aprovació de l'acta de l'assemblea de Vilafranca en Comú del dia 16 de juliol.
Acta aprovada.

2)- Debat sobre els punts de l'Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 25 de setembre de
2018.
1. ACTA PLE. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària del dia 17 de
juliol de 2018.
Es dóna per vàlida.
2. 10/2018/HIS_MP MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2018. Aprovació si s'escau, de l'expedient
número 9 d'habilitació de crèdits extraordinaris, de suplements de crèdit i de
transferències de crèdit del pressupost corrent.
És la setena modificació.
S'informa d'una ampliació de la partida del Programa de Suport Econòmic a
l'Educació, en 16.700€ (màxim 170.000€. Fins ara s'està ajudant a tothom que
cumpleix els requisits. Potser l'any vinent es posaran restriccions.
ES VOTARÀ ABSTENCIÓ, en coherència amb tots els temes pressupostaris.
3. 3/2018/EG_ABP CARRERÓ PLAÇA JAUME I. Aprovació si s'escau de la declaració de
titularitat municipal del carreró de la plaça Jaume I entre els números 16 i 18.
ES VOTARÀ A FAVOR.

4. 46/2018/SEC_MP. MOCIÓ DE REUTILITZACIÓ D'OBJECTES DE LA DEIXALLERIA. Moció
presentada pel grup municipal d'ERC per la posada en marxa d'un servei de reutilització i
de reparació d'objectes de la deixalleria.
ES VOTARÀ A FAVOR.
5. 47/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER L'ELIMINACIÓ D'AMIANT EN EDIFICIS PÚBLICS. Moció
presentada pel grup municipal d'ERC per eliminar l'amiant d'edificis públics.
ES VOTARÀ A FAVOR.
6. 48/2018/SEC_MP. MOCIÓ ÍNDEXS DE PREUS DE LLOGUER. Moció presentada pel grup
municipal de la CUP per a la creació i publicació d'un índex de preus de lloguer a Vilafranca.
En aquesta moció es demana que Vilafranca formi part de l'Índex de preus de
lloguer. Aquest Índex és simplement informatiu; els ciutadans el poden consultar
abans de llogar una vivenda.
ES VOTARÀ A FAVOR.
7. 49/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER L'ACCÉS A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ. Moció
presentada pel grup municipal de VeC, per garantir l'accés i l'ús de qualitat de les
tecnologies de la informació i la comunicació a Vilafranca del Penedès.
ES VOTARÀ A FAVOR.
8. 50/2018/SEC_MP. CIUTATS DEFENSORES DE DRETS HUMANS. Declaració institucional de
ciutats defensores dels drets humans.
ES VOTARÀ A FAVOR.
9. 51/2018/SEC_MP. CANVI DE NOM PLAÇA CONSTITUCIÓ. Moció presentada pels grups
municipals de la CUP i ERC per canviar el nom de la plaça Constitució.
Es proposa el nom de Plaça de la República, especificant a sota que es tracta de la
República Catalana declarada el 27 d'octubre de 2017.
El Ramon proposa no donar-hi suport, per raons històriques: l'actual nom fa
referència a la 1ª Constitució, la de 1812 -la Pepa- que va representar un trencament
amb l'antic règim. Si cal, aportar aquesta informació a l'actual placa.
Ara bé, proposa estar a favor de que una plaça de Vilafranca porti el nom de Plaça
de la República -de totes les Repúbliques-. En aquest sentit, proposa dues ubicacions
possibles:
-la Plaça de l'Estació, que ja es va anomenar Plaça de la República durant la 1ª
República. Després es va canviar. I va tornar a portar aquest nom durant la 2ª
República. I es va tornar a canviar.

-una altra opció podria ser que la Rambla de Nostra Senyora passés a anomenar-se
Rambla de la República.
El Toni afegeix que, els conceptes de República i Constitució són complementaris, no
antagònics.
Després de debatre aquestes opcions, amb aportacions diverses, s'acorda que farem
una proposta de transacció:
Plaça de la República -sense afegits- a l'actual Plaça de l'Estació.
En cas que la transacció no sigui acceptada, passem a votar el sentit del nostre vot
quant a la moció tal i com es presenta inicialment.:
-A favor: 1
-En contra: 9
-Abstenció: 8.
ES VOTARÀ EN CONTRA.
10. 51/2018/SEC_MP. Presa en coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra.
Marta Raventós i Cuscó.
11. Precs i preguntes.
- En referència a l'obertura del pati de l'Escola Pau Boada: quan, com, quins serveis de
l'Ajuntament gestionen aquest programa. Recordem que la nostra proposta anava molt
més enllà de obrir el pati i prou.
-Problemes d'accessibilitat al bus interurbà a la parada Beneficència-Peguera.
-A la Girada hi ha una zona senyalitzada/pintada de prohibició d'aparcar i no es respecta. I
no es prenen mesures perquè es respecti la senyalització.
-Av.Pelegrina/davant Parc bombers: és una via ràpida, sense semàfors inteligents. Això
dificulta als vianants el creuament de l'avinguda.
-La mateixa Avinguda de la Pelegrina, en el tram que passa per davant de la cruïlla amb el
carrer de la caserna dels Mossos, com a via ràpida, presenta conflictes entre vehicles -hi ha
hagut diversos accidents- i comporta molt risc per a les veïnes d'aquella zona el fet de
creuar cap a l'altra banda, donat que s'ha convertit en una gran zona de passeig, pràctica
d'esport, etc per a la gent d'aquell barri i per tant, hi ha trànsit de vianants.
INFORMACIÓ A COMISSIONS INFORMATIVES
-Centre de la Pelegrina: obra acabada, inauguració imminent, pensat com a espai per a
Joves tot i que el nom és Espai Cívic per a Joves «La Pelegrina».
-Alberg Municipal: es vol incorporar-lo a la Xarxa d'Albergs públics de la GC, pensant en
col.lectius -esport, turisme, trobades de joves-. I buscant la manera de fer-lo autosuficient.

3)- Informacions diverses.
-ACTES ORGANITZATS PELS GRR DE VILAFRANCA.
Han editat un programa d'actes oberts. En dos d'aquests actes, hauríem de decidir
col.lectivament si hi anem:
-Debat per la República, 27 de setembre de 2018.
Es debat si hi hem d'anar, i qui hi ha d'anar.
Es decideix que sí, i que hi vagi el Toni Peñafiel.
-AL.LEGACIONS 4art CINTURÓ.
S'han presentat ja. Com a Consell Comarcal, com a VeC i com a Entesa.
-REUNIÓ AMB EL GRUP PARLAMENTARI EN COMÚ PODEM. Dimecres 26 de setembre de
2018.
Per parlar de les Infraestructures del Penedès.
-DISTRIBUCIÓ BUTLLETÍ.
Es felicita l'equip tècnic i s'acorda recollir i comentar les incidències detectades en la
seva distribució, un cop acabada aquesta, amb la responsable de l'empresa
distribuïdora.
-INFORMACIÓ EM AIGÜES.
Les obres del C/Papiol costaran 2.500.000€, dels quals la companyia d'Aigües hi
haurà de posar 552.000€, que es treuran d'altres inversions previstes.
El Consell no estava informat a priori.
Es pregunta si el Consell Municipal està informat de les queixes dels usuaris.
4)- Informacions internes.
-BALANÇ ECONÒMIC: comptes sanejats.
-ADAPTACIÓ ESTATUTS: s'ha fet la darrera correcció. Esperem resposta.
-JORNADA SOBRE HABITATGE.
Amb Javier Burón, Gerent d'Habitatge de l'Aj. BCN. 2 d'octubre de 2018.

Vilafranca del Penedès, 24 de setembre de 2018

