BREUS APUNTS sobre l’Assemblea virtual de Vilafranca en Comú
Dilluns, 4 de maig 2020
Inici 20,15h – Final 21,45h
Connexions: 17
Fernando, Barnadette, Jaume, Lluís, Ton S., Jordi, Montse Rom., Anna G., Montse Rod.,
Elvira, Xavi, Quike, Magda, Agusti-Isabel, Eloi, Ramon.
Ordre del dia de l’Assemblea:
1) Aprovació acta assemblea virtual anterior
Per assentiment
2) Repàs als punts del Ple
ORDRE DEL DIA
1. ACTA PLE. Aprovació si s’escau, de les actes de la sessió plenària de 18/02/2020.
Es dona per vàlida
2. 1/2020/HIS_LP. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019. Donar compte al Ple de la Liquidació
dels pressupostos de l’Entitat corresponent a l’exercici 2019
Es dona per informats
3. APROVACIÓ COMPTES ANUALS SERCOM SL. Junta General de la societat municipal
Serveis Municipals de Comunicació, SL societat unipersonal corresponents a l’exercici
econòmic de 2019.
4. APROVACIÓ COMPTES ANUALS AIGÜES DE VILAFRANCA SA. Junta General de la
societat municipal EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A., corresponents
a l’exercici econòmic de 2019.
5. APROVACIÓ COMPTES ANUALS EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ.
Aprovació si escau, dels comptes anuals de l’entitat pública empresarial local INSTITUT
MUNICIPAL DE FORMACIÓ, corresponents a l’exercici econòmic de 2019.
Es donen per vàlids els punts 3-4-5 d’acord amb el vot dels representants de VeC als
corresponents Consells
6. INFORME COMPTES ANUALS FUNDACIÓ FESTA MAJOR. Informe al Ple dels resultats
dels comptes anuals de la FUNDACIÓ FESTA MAJOR, corresponents a l’exercici econòmic
de 2019.
7. INFORME COMPTES ANUALS FUNDACIÓ VINSEUM. Informe al Ple dels resultats dels
comptes anuals de la FUNDACIÓ VINSEUM, MUSEU DE LES CULTURES DEL VI DE
CATALUNYA, corresponents a l’exercici econòmic de
2019.
Es donen per informats els punts 6-7
8. COMPATIBILITATS DE PERSONAL. Declaració de compatibilitats de la Sra. Mireia Barba,
del Sr. Josep Maria Martí i de la Sra. Adela Viñas el seu lloc de treball a l’Ajuntament de
Vilafranca amb l’exercici de l’activitat
Aquest punt es retira el Ple
9. 01/2019/SEC_ORD. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
DE CIRCULACIÓ. Resolució de les al·legacions formulades i aprovació definitiva si escau, de
la modificació de l’ordenaça de circulació de Vilafranca del Penedès ACCIÓ TERRITORIAL I
SERVEIS URBANS
Es votarà ABSTENCIÓ
10. 1/2018/URB_PMU. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL
PAU 12 – PATI DEL GALL. Aprovació definitiva si escau, del Pla de millora urbana del PAU –
12 (Pati del Gall), que comprèn els terrenys de
sol urbà no consolidat situats a la l’illa compresa entre el c/ Pati del, que va Gall, c/ del Nord i
c/ Mas Jornet.
Es votarà ABSTENCIÓ

11. 12/2020/SEC_CM. COMPETÈNCIES JUNTA DE GOVERN LOCAL. Donar compte del
Decret d’Alcaldia que modifica el de 19 de juny de 2019, sobre nomenament dels membres
de la Junta de Govern Local, dels tinents
d’alcalde, de delegació d’atribucions a favor de la Junta de Govern Local i de fixar el dia i hora
de reunió ordinària d’aquest òrgan de Govern.
12. 13/2020/SEC_CM. MODIFICACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL. Donar compte del Decret
d’Alcaldia que modifica el de 19 de juny de 2019, sobre atribucions delegades en
l’Organigrama municipal. Organigrama i Cartipàs
municipal. Àrees i Delegacions d’Alcaldia.
13. 13/2020/SEC_MP. MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT DEL CORONAVIRUS
Donar compte del Decret d’Alcaldia d’adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del
coronavirus.
Es donen per informats els punts 11-12-13
14. MOCIÓ D’URGÈNCIA SOBRE UN PLA DE XOC UNITARI
Es votarà a favor amb unanimitat, argumentant els raonaments de VeC. S’instarà a la
celebració d’un Ple monogràfic per concretar la seva aplicació.
15. MOCIÓ SOBRE ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE CREENCES AL CEMENTIRI,
presentada per ERC, CUP i VeC en nom de les entitats Unitat contra el feixisme i el racisme
de Vilafranca i Al-Fath.
Es votarà a favor
17. PRECS I PREGUNTES
Quines perspectives hi ha sobre el mercat dels dissabtes
Quin seguiment es fa sobre la dotació digital dels alumnats escolars.
3) Informacions diverses de les Comissions i Consells municipals
Els representants de VeC a les CM d’Arts Escèniques, Vinseum, Habitatge, Solidaritat i
Cooperació, Ensenyament, Comunicació i Festa Major informen le els gestions realitzades o
informacions rebudes. S’insisteix en que tot els representants haurien de reclamar reunió o
informació als respectius consells o comissions municipals.
4) Presentació del document Acord per Vilafranca
S’informa del contingut del document i del seu objectiu i s’insta a la seva lectura i aportació de
esmenes o suggeriments.
Es proposa trametre-ho al EdG i a la oposició per el seu coneixement i proposta de debat.
Es proposa fer-ho extensiu a les diferents entitats civils de la Vila, distingint els punts que els
pot afectar/interessar segons el sector social o econòmic que representen.
5) Debat sobre una proposta de Pla de Xoc davant la situació a Vilafranca
S’informa del contingut del document i del seu objectiu i s’insta a la seva lectura i aportació de
esmenes o suggeriments.
6) Informacions vàries
Es suggereix que a mitjan de maig, commemorant l’aniversari de les eleccions municipals, es
pensi en la realització d’alguna activitat adaptada a les limitacions actuals.

