Acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú
- Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrer Sant Pere, 28)
- Data: Dilluns 15/10/2018
- Hora inici: 19:00 h. inici; 19:00 h. final
-Assistents: 16 persones
Oordre del dia:
1)- Aprovació de l’acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú del dia 24 de setembre
S’aprova per assentiment
2)- Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 16 d’octubre de
2018.
ORDRE DEL DIA:
1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de 25/09/2018.
Es dóna per vàlida.
2.

14/2018/SEC-CM. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. FRANCESC
OLIVA. Presa de possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès del
Sr. Francesc Oliva 1 Bueno.
Es dóna per informats.

3. 3/2018/HIS_OF. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2019. Aprovació provisional
si s'escau, de les modificacions de les ordenances fiscals, deis preus públics I de les
prestacions patrimonials de caràcter no tributari per a l'exercici 2019.
S’informa d’un augment global dels ingressos municipals en uns 2,5 milions, a base
d’aplicar en la majoria de taxes l’augment de l’IPC. No es contemplen per enlloc les propostes
continuades de VeC sobre la tarifació fiscal, fiscalitat verda, etc.
Com es habitual en els aspectes pressupostaris, ES VOTARÀ EN CONTRA.
4. 3/2018/HIS_OF. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 31. Aprovació provisional, si
escau, de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 31 reguladora de les prestacions
patrimonials no tributàries del servei de subministrament d'aigua potable i del servei de
clavegueram per a l'exercici de 2019 i següents.
S’augmenta l’IPC. ES VOTARÀ A FAVOR.
5. 1/2018/HIS_AIP. AUDITORS EMAVSA Aprovació, si escau, del nomenament com
auditor de comptes de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A.0 a l'empresa
UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L.
El conseller de VeC ho considera correcte i hi va votar a favor en el Consell. ES
VOTARÀ A FAVOR.
6. 2/2018/EG_RN Aprovar el Pla de Biblioteques i de Lectura Pública 2018-2020, de
Vilafranca del Penedès.
És tracta d’un Pla que VeC hi va participar en la seva elaboració ja fa 11 mesos i ha
estat pendent sense motiu. També hi ha aprovada una moció sobre el seu desplegament que ja s’hi
hauria de començar a treballar. NO OBSTANT ES VOTARÀ A FAVOR.
7. 3/2018/EG_RN Aprovar el protocol de Desafectació de la Col·lecció de la Biblioteca
Torras 1 Bages de Vilafranca del Penedès.
ES VOTARÀ A FAVOR
8. 52/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LES INTERCONNEXIONS
FERROVIÀRIES DE LA LÍNIA R4. Moció presentada pel grup municipal d'ERC per la
millora de les interconnexions ferroviàries de la línia R4, entre Vilafranca-Sant Vicenç de
Calders- Barcelona.
Es veu acceptable tot i que cal afegir-hi les propostes històriques de VeC: connexió amb
Tarragona, funcionament de la taula comarcal, funcionament del Consell Municipal de Transport
públic... Les necessàries millores estructurals són complicades, però les funcionals i les eficients
poden ser molt més factibles.
ES VOTARÀ A FAVOR

9. 53/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER LA MILLORAR DE LA 6E57145 DELS RESIDUS
MUNICIPALS. Moció presentada pel grup municipal de VeC per a la millra de la gestió
dels residus municipals.
ES VOTARÀ A FAVOR.
10. Precs i preguntes.
Cal una auditoria social abastament reclamada. A on està el llibre blanc anunciat?
Obres en el Pont del carril, quin és projecte i l’objectiu. Es potencia l’accés directe dels
cotxes al centre, en lloc de prioritzar els vianants i primar l’aparcament a la perifèria.

3) – Temes diversos:
Presentació Balanç econòmic al Tribunal de Comptes.
S’informa dels tràmits realitzats i del contingut de la declaració.
S’APROVA PER ASSENTIMENT.
Informació de la reunió del Consell d’Aigües.
S’informa dels resultats de l’exercici.
Informació i valoració del servei de distribució del butlletí.
Es valora insatisfactoriament i s’acorda fer una prospecció amb Correus
respecte al servei i al preu.
Campanya Eleccions 2019
S’informa de l’estat del procés i s’emplaça a l’equip de Coordinació que treballi
de manera urgent sobre la llista.
Actes, debats, etc. previstos
S’informa del calendari més immediat.
Es qüestiona la idoneïtat de l’acte del 31 d’octubre per ser dia de castanyada i
s’acorda sondejar una nova data.
Es proposa fer un acte informatiu en un dilluns de novembre amb els
parlamentaris de Madrid sobre el pacte de pressupostos PSOE-UP.
Informació Centre Ricard Fortuny
S’informa del projecte d’ampliació. Es valora l’ampliació de places tot i que està
més pensat en paràmetres econòmics que no pas en benefici pels usuaris. Es
distància del projecte de VeC sobre Sant Francesc que cal seguir reivindicant.
Cal consensuar amb els grups polítics i amb la Gent Gran un projecte comú
que interpel·li a l’Equip de Govern.
Caldria fer un comunicat en positiu, tot matisant les deficiències.

