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 26/11/2018
-Hora: 19.00h. Inici assemblea. 21.00 final.
-Assistents: 15

Ordre del dia

1)- Aprovació de l'acta del'assemblea de Vilafranca en Comú del dia 15 d'octubre.
ACTA APROVADA.
2)- Debat sobre els punts de l'Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 27 de novembre de
2018.
1. ACTA PLE. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària del dia 16
d'octubre de 2018.
ES DÓNA PER VÀLIDA.
2. 68/2018/EG_ING ADMINISTRADORS FESTA MAJOR. Donar compte de l'acord de la Junta
de Govern Local de data 12 de novembre de 2018 de nomenament dels adminstrdors i
administradores de la Festa Major de 2019.
ES VOTARÀ A FAVOR.

3. 2/2018/HIS_PG PRESSUPOST 2019. Aprovació inicial si s'escau, del Pressupost General de
la Corporació per a l'exercici 2019.
No són uns Pressupostos Participatius.
No recullen les prioritats de VilafrancaenComú -2a Biblioteca i St.Francesc per a les
persones-.
Són uns Pressupostos calculats perquè hi hagi romanent. El destí d'aquest no es
debat, i es destina a les inversions que decideix l'EdG.
ES VOTARÀ EN CONTRA.

4. 12/2018/HIS_MP. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST. Aprovació inicial si s'escau de
l'expedient número 11 d'habilitació de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferències del pressupost de l'Entitat vigent.
És una modificació tècnica. Estem a favor de la remodelació del pavelló de la Gamba
i de fer un canvi cap a una il.luminació més sostenible a la vila.
ES VOTARÀ ABSTENCIÓ.
5. 5/2018/EG_RN REGLAMENT SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. Aprovació inicial si s'escau, del
nou Reglament regulador del subministrament d'aigua i sanejament d'aigües residuals de
Vilafranca del Penedès.
És un tema molt tècnic. El nostre representant hi va votar a favor en el Consell
d'Administració en el qual es va exposar aquesta qüestió.
ES VOTARÀ A FAVOR.
6. 1/2018/RH_COM COMPATIBILITAT EMPLEAT PÚBLIC. Aprovació si s'escau, de la declaració
de la compatibilitat d'un empleat laboral de l'Ajuntament amb una activitat privada per
compte aliè.
ES VOTARÀ A FAVOR.
7. 1/2018/SEC_EBR. MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT Aprovació si escau, de la
modificació dels estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
Pensem que aquests estatuts podrien recollir un funcionament més participatiu i
transparent de l'Ens. Ho farem constar i demanarem que es tingui en consideració
en una propera modificació d'aquests estatuts.
ES VOTARÀ A FAVOR.
8. 133/2018/EG_CON ADHESIÓ ALBERG MUNICIPAL A XANASCAT Proposta d'adhesió de
l'Alberg Municipal de Vilafranca del Penedès a la XANASCAT, Xarxa Nacional d'Albergs
Socials de Catalunya.
Demanem que es mantinguin les activitats vinculades a La Fassina -de formació,
educació, cuina, recepció-.
ES VOTARÀ A FAVOR.
9. 2/2018/SEC_EBR. MODIFICACIÓ ESTATUTS CNL. Ratificació de la modificació dels Estatuts
del Consorci de Normalització lingüística.
ES VOTARÀ A FAVOR.

10. 3/2018/URB_PGU Proposta al Ple, si escau, de l'aprovació inicial de la modificació
puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès, que afecta
concretament l'àmbit del carrer del Comerç.
ES VOTARÀ EN CONTRA.
Pel procediment i per la no participació. I es demanarà que es retiri, per tal de tenir
temps d'estudiar-lo i debatre'l.
11. 54/2018/SEC_MP MOCIÓ A FAVOR DE L'ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS Moció
presentada per l'Alcaldia a favor de l'absolució dels presos polítics.
ES VOTARÀ A FAVOR.
12. 55/2018/SEC_MP MOCIÓ A FAVOR DEL DRET A VOT DE TOTES LES PERSONES RESIDENTS
Moció presentada pel grup municipal de VeC a favor del dret de vot de totes les persones
residents a Vilafranca del Penedès en les eleccions municipals de 2019.
ES VOTARÀ A FAVOR.
13. 57/2018/SEC_MP MOCIÓ SOBRE EL DECRET DE MENJADORS ESCOLARS Moció
presentada pel grup municipal de VeC i de la CUP sobre el Decret de menjadors escolars.
ES VOTARÀ A FAVOR.
14. 56/2018/SEC_MP MOCIÓ PER LA REPROVACIÓ DEL REI FELIP VI Moció presentada pel
grup municipal de la CUP per la reprovació del paper del rei Felip VI durant els fets
d'octubre de 2017 i l'abolició de la monarquia.
Ara mateix, sembla ser que la retiren. Si la presenten: ES VOTARÀ A FAVOR.
15. Precs i preguntes.
- Acollida de MENAS a la vila. Tenim un pla?
- Es vol saber com està la qüestió de l'Empadronament a la vila. Quins són els requisits. Qui
queda fora d'aquests requisits.
Donat que és important que aquesta pregunta estigui ben fonamentada i vagi
acompanyada d'uns raonaments clars, s'acorda que s'entrarà per escrit.
- A la carretera d'Igualada només s'aparca a un costat. Els veïns d'aquest costat han de
pagar gual si volen tenir la seva entrada lliure. És un greuge comparatiu respecte als veïns
de l'altra costat del carrer??
- També a la carretera d'Igualada, s'han tallat molts arbres. La resposta oficial davant la
pregunta d'una veïna va ser que estaven malalts. Es podria saber perquè no es van tractar
per eradicar la malaltia, abans de tallar-los??
- Voldríem saber el cost de la il.luminació dels Nadals als carrers de la vila.

- En referència als pisos del C/Migdia, voldríem saber quines opcions tenen de tenir una
vivenda adequada i accessible les persones que no arriben als requisits estipulats per la FAS
i que podrien estar en situació de vulnerabilitat.
-Es comenta com és que es fa una nova activitat d'hivern per als infants -fàbrica de joguines
del patge Raimon- i no es continua fent el Diverhivern, que era una activitat d'èxit.
3)- Modificació punts dels Estatuts.
Tenim dues opcions:
-Aprovar tots els Estatuts i portar-los a Madrid.
-Aprovar només els articles que es modifiquen i es porten a Madrid només aquests. S'entén
que la resta ja són vàlids.
És una qüestió purament econòmica. I la segona opció és, amb molt, la millor opció des
d'aquest punt de vista. Així doncs, s'acorda:
Aprovar per assentiment la modificació dels estatuts de Vilafranca en Comú a
requeriment del “Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior”.
Modificacions que afecten els articles 4, 5 (apartat 6), 9, 10 (apartat 1.1, 1.2 i 1.3,
així
com apartat 4), segons s’explicita en el document adjunt.

4)- Nomenament Delegat de Defensa i Garanties dels membres de VeC.
Ha de ser una persona independent, no pertanyent a VeC.
S'ha d'obrir un procés per presentar-se a aquest càrrec. A la següent Coordinadora es faran
propostes.
5)- Valoració funcionament dels Debats Temàtics.
Més enllà del treball que hi fem, positiu i necessari, hi ha qüestions negatives: massa
seguits, poca assistència,...
Cal explicar millor perquè demanem que vingui gent externa a VeC, cal explicar que
volem/necessitem tots els punts de vista sobre una determinada temàtica.
6)- Anàlisi del debat dels Grans Eixos.
Hi ha coincidència en que potser no va quedar prou clar què es volia fer/aconseguir amb
aquest debat.
Cal un segon debat, per extreure les conclusions.
Es valora la conveniència de que aquest segon debat sigui en dissabte i amb un bona
estona pel davant.
7)- Campanyes (possibles) d'agitació ciutadana.
8)- Informacions diverses:
-Declaració Drets Humans. S'informa de l'Acte que tindrà lloc al Vinseum el dia 10 de
desembre de 2018, en el qual hi participarem llegint un dels articles d'aquesta Declaració.
-Pisos del Carrer Migdia. Un cop analitzats els requisits, es manifesten dubtes sobre les
opcions que tenen les persones que no cumpleixen els requisits i que podrien estar en
situació de vulnerabilitat. S'acorda que es farà una pregunta al Plè.
-Informacions dels Grups de Treball. S'aplaça aquesta informació, donada l'hora.
Vilafranca del Penedès, 26 de novembre de 2018

