ASSEMBLEA SOM VNG
Carrer San Onofre 68
08800 Vilanova i la Geltrú

ACTA DE REUNIÓ
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE “SOM VNG” DEL 10/09/2015
A Vilanova i la Geltrú, al Centre Cívic de Sant Joan, el 10 de setembre de 2015 a les 19.30
hores, s’inicia l’assemblea.
Abans de tot, es presenta un grup de veïns per presentar el seu projecte per una platja pels
gossos. Es diuen “Peludines de Vilanova” i són uns 700 membres aproximadament.
És fa un breu resum de la situació pel que fa a les platges de gossos i ens expliquen el que
han aconseguit el darrers anys amb el suport de PACMA. Ens donen un dossier amb
informació del seu projecte.
ORDRE DEL DIA:
1. Ple de setembre
2. Comptes
3. Local
4. Debat Obert
1. Ple de setembre
Es fa una explicació pel que fa el temps en que l’ajuntament dona la informació per les
comissions informatives als diferents grups municipals. Pot ser podríem demanar la
informació amb més antelació, però això suposa un canvi del ROM que ara mateix no es ho
prioritari dins de la nostra proposta com projecte.
Es fa lectura del ordre del dia pel proper ple i que farem votacions per bloques més que punt
per punt per fer més dinàmica la trobada.
PIVSAM
S’informa que es un acord de Maig. La documentació ha arribat (inform de acord) aquesta
mateixa tarde al correu dels regidors i, un assistent a la reunió diu que coneix el preu del
lloguer amb opció de compra (1000€+iva de lloguer amb un preu de venda de 92000+iva) i
una prima del 10%. La propietat es de Pivsam.
A més, la persona que es va oferir com representant de Som a la Sam, va rebre aquest
mateix matí el primer correu i només per signar la acceptació com responsable davant la
comissió. No hi ha cap informació de aquest tema.
Es proposa fer una denuncia pública davant aquesta votació pel poc temps que ens han
donat per estudiar aquesta documentació i, al menys, que es posposi la votació per poder
analitzar i no perdre diners.
Sorgeixen qüestions com: Qui redacta el contracte? Quines son les condicions? S’ha fet una
oferta pública per aquest lloguer?
Per unanimitat votarem “NO”
--Punts 4, 5, 8, 9, 10 i 11 votarem SI i en els punts 6 i 7 ens abstindrem per eventuals
irregularitats.
--Els punts 12 i 13 són només informació per part del govern (no cal votació)
--Els punts 14 i 15 votarem SI i justificara el regidor el 15.
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Respecte al tema refugiats, se explica que anava a ser una pregunte que
faríem com grup, que desprès anava a ser una qüestió que presentaríem tots els grups i
que, finalment, ho ha agafat el govern com pròpia.
Un assistent demana saber quins fons econòmics estan lligats a la petició de asilo.
--16 Si amb crítica
--17 i 18 SI (amb votació)
--19 No per unanimitat. No han tingut en compte el nou plan de mobilitat per fer la presa de
decisió. El us de l’excedent es proposa que es destini a alguna cosa que demani la
ciutadania.
Ara ens quedem, amb els interessos de una empresa privada sense servei públic i la gent
veu com, la mala gestió dels polítics (tant municipals com de la generalitat) ens deixen
novament sense allò que és públic.
Això es conseqüència del capitalisme. No es no més un conflicte entre dues empreses, sinó
el robatori de drets a la ciutadania.
--20 i 21 no més informació
--22, 23, 24, 25 i 26 SI
--27 abs
--28 Si. Pot ser podríem demanar o conèixer pressupostos relatius a quest servei.
--29 abs. Es proposa abstenció per donar temps als regidors per ampliar la informació i, si cal,
un canvi de posicionament.
--30 No. Proposem fer una critica d’aquesta postura permanent de C´s.
2. Comptes
Es donen comptes de la situació econòmica actual i els darrers moviments que s’han fet a la
caixa del grup.
3. Local
S’informa que ja disposem de local i, quedem el diumenge 13 a les 12.00 en carrer San
Onofre 68 (antiga floristeria).
4. Debat Obert
No hi ha res ad·dicional a aportar.

Sense més temes que tractar, es dona fi a l’assemblea a les 21,30 h.
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