Acta de l'assemblea de Vilafranca en Comú
-Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrer St.Pere, 28).
-Data: Dilluns 21/01/2019
-Hora: 19.00h. Inici assemblea. 21.00 final.
-Assistents: 19

Ordre del dia
1)- Aprovació de l'acta del'assemblea de Vilafranca en Comú del dia 17.12.2018.
Es dona per vàlida per assentiment
2)- Debat sobre els punts de l'Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 22 de gener de
2019.
ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenária ordinária de 18/12/2018.
Es dóna per vàlida
MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2019. Aprovació inicial si s'escau, de l'expedient número 1 de
transferéncies de crédit del pressupost de l'Entitat vigent.
ES VOTARÀ A FAVOR per tractar-se de pagues pendents al personal, però es farà
la observació de que no cal dilatar aquests pagaments, ni gastar el fons de
contingències.
COMPATIBILITAT EMPLEAT. Aprovació, si escau, de la compatibilitat del Sr. Toni Lobató de la
seva activitat d'empleat públic amb l'activitat privada.
ES VOTARÀ ABSTENCIÓ. Es tracta d'un plantejament confós, poc transparent i a
favor de la pluriocupació. La majoria va votar per l’abstenció i hi va haver 1 vot partidari
de votar en contra.
MOCIÓ SOBRES BONES PRACTIQUES SERVEIS FUNERARIS. Moció presentada pel grup
municipal d'ERC per la creació d'un protocol de bones pràctiques en informació sobre serveis
funeraris.
ES VOTARÀ A FAVOR i es demanarà encapçalar. També es recordarà que hi ha
pendent l’estudi de viabilitat que es va acordar encarregar a la Diputació.

MOCIÓ DE SUPORT ALS PRESOS I PRESES POLÍTIQUES Moció presentada pel grup
municipal d'ERC de suport als presos i preses polítiques davant l'inici del judici contra la
democràcia.
ES VOTARÀ A FAVOR, simplement sense comentaris.
MOCIÓ PER DECLARAR VILAFRANCA ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALS. Moció
presentada pel grup municipal de VeC per declarar Vilafranca zona Iliure de paradisos fiscals.
ES VOTARÀ A FAVOR
MOCIÓ URGENT DE REBUIG AL QUART CINTURÓ.
ERC proposa fer-la conjuntament i d’urgència..
Hi ha una proposta de resolució al Parlament, consensuada amb ERC i PDCat.
VeC ha fet al mateix temps roda de premsa amb Comuns de la comarca.
Proposem a ERC una esmena afegint un punt que recull del document del Parlament.
ES VOTARIA A FAVOR si s’accepta, sinó presentaríem una moció pròpia.

PRECS I PREGUNTES.
Tornar a insistir què s’ha fet sobre el problema de les enganxines dels serrallers a les
portes i bústies.
Es proposa treballar una possible moció sobre destinar el 0’7 % del pressupost per cooperació
i solidaritat.
Es proposa demanar informació sobre les contractacions de plantilla de l’ajuntament, per
estudiar el tema.
S’informa de que l’ajuntament es nega a facilitar les dades escolars, argumentant el dretr a la
privacitat, quan a la Generalitat les ofereix dins la llei de Transparència.
Es valora que caldrà treballar una moció sobre el tema de l’estació del ferrocarril i rodalies,
demanant crear una Mesa de treball formada per totes les forces polítiques de l’ajuntament.
S’informa de les al·legacions que VeC presentarà sobre el projecte de reforma del carrer del
Comerç i barri del Molí d’en Rovira per el dia 30/1.

3) – Aprovació document ‘Consideracions sobre la qüestió nacional’
S’argumenta la introducció i les set propostes.
Es valora si és necessari aquest document per VeC o seria més idoni per CeC. Es
considera important tenir un posicionament propi que reflecteixi una postura de
consens que defineixi el que no s’ha de fer.
Es proposa esmenar la primera línia de la introducció canviant “La qüestió
nacional divideix Catalunya en blocs...” per “La qüestió nacional a Catalunya ha
provocat dos blocs...”
Es proposa reforçar la idea de que el Referèndum ha de ser ben informat. Es
considera que el text ja ho recull i si de cas, invertint les propostes 2 i 3 queda millor
explicitat.
Es demana que per alguns els hi caldria llegir el document més detingudament
per la qual cosa es decideix posposar l’aprovació per la propera assemblea de febrer.
4) - Eleccions Municipals maig 2019
• Eixos estratègics programa
Es recorda que cal treballar els grups de treball que es van crear per
desenvolupar els diferents punts del programa. Que caldria establir una
metodologia comú.
• Elaboració candidatura. Assemblea extraordinària dia 26 de gener
Es destaca la importància d’assistir a la Assembles extraordinària del 26/1 per
definir una llista participativa i consensuada.
• Activitats de pre-campanya
S’informa a la voluntat de plantar la carpa diversos dissabtes al marcat per
començar a difondre informació i fer-se presents a la Vila.
5) – Informació del grup animalista
Els representants del Grup de treball Animalista informen del format en que
estan planificant el Debat del 13/2 19h.
6) – Jornada ‘de Vilafranca a Europa’. 26 de gener
S’informa de la rellevància de l’acte amb destacats ponents.
7) – Informacions en general i altres temes.

S’informa de l’agenda d’actes de VeC més immediats: 26/1: Assemblea candidatura i
Xerrada europea; 2/2: Debat temàtic Medi ambient i Xerrada energia i autoconsum; 13/2:
Debat temàtic Benestar animal; 16/2 i 2/3: plantada de la carpa al mercat.

