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

ACTA DE REUNIÓ
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SOM VNG DEL 01/10/2015
A les 18.30 te inici la assemblea de Som VNG al centre cívic St Joan amb el següent
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta anterior i ordre del dia.
2. Votació ple 05-10
3. Comissions / Consells
4. Local
5. Debat
1. Aprovació acta anterior i ordre del dia.
La darrera acta esta pendent de presentació i es aprovarà la propera amb aquesta mateixa.
2. Votació ple 05-10
Es dona un paper amb la informació que el equip del ajuntament a fet, amb un resumen i un
esborrany de la possible votació.
Posem aquí las qüestions que es van debatre respecte a la proposta inicial feta per l’equip
de l’ajuntament.
Punt 3. A favor. Després de donar la informació referent, es fa debat.
Punt 6. Abstenció perquè es acord del darrer govern. Si es vol, es pot demanar al expert
que va fer la xerrada, que vingui a un acte on es expliqui lo que van fer.
Punt 7. Abstenció pendent de més informació i possible modificació per part dels regidors a
un “si” o un “no”.
Punt 8. En contra pendent. La nostra regidora ha de tenir una reunió amb els responsables i
pot ser que, la informació que li donin canvií aquet posicionament mitjançant transaccional.
Es fa l’explicació d’una informació que es demana als tècnics del ajuntament i amb aquesta,
debati’m arribant al acord de posicionament.
Mocions:
a) Moció “Más”. En contra
Es fa la presentació de lo que hem rebut hores abans de la reunió i, sense tota la
argumentació, debati’m si donar suport o no a aquesta qüestió. Es fa votació amb la
possibilitat de fer votació “mixta”, donant suport al “si” un regidor i “no” el altre. Es demana
que, de tenir la possibilitat, es faci interpel·lació per altres imputats politics on la Generalitat
ha estat present com acusació particular.
b) Moció de Som VNG sobre els conserges.
Es fa la explicació de lo que van parlar amb ells, les seves reivindicacions y la proposta que
farem al ajuntament.
c) Moció sobre la Talidomida. A Favor.
Es fa presentació i es acorda un vot consensuat a favor.
d) OAC als centres cívics. A Favor.
Es fa presentació i tothom entens que la proposta ha de ser aprovada, però em de estar
atents a com es farà aquet projecte.
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e) Xarxa de protecció al parc Johan Cruiff. A Favor.
Es fa presentació i sense debat, s’aprova.
f) Suport inici procés d’independència. Abstenció.
Com reflexa la pluralitat de la nostra assemblea, nos ens posicionem en cap qüestió referent
a la independència i ens abstindrem.
g) Deixar de pagar el lloguer dels locals de la policia nacional. A Favor.
Tot el que sigui un estalvi per les comptes municipals sense la pèrdua de serveis, es
considera favorable.
h) Retirada Pista de gel Plaça de la Vila. A Favor.
Entenem que aquet projecte genera un cost i una contaminació a la que ens oposem.
i) TTIP. A Favor.
Sense necessitat de debatre, ens posicionem totalment a favor.
3. Comissions / Consells
Establim la necessitat de que les comissions tinguin un responsable al cap que sigui el que
posi a tothom en contacta per fer la feina establerta.
Tenim 5 que son:
a) Finances on es proposa Àngel M. Dominguez.
b) Local on es proposa Cèsar Aragón.
c) Comunicació on es proposa Juanma Rodriguez.
d) Moviments Socials on es proposa Jordi Candela.
e) Institucional on es proposa que sigui tot el equip d’ajuntament.
Respecte als Consells, informen de las reunions que ja se han fet i que estem pendents del
informes pertinents.
Respecte al POUM se informa a l’assemblea que Deborah serà la nostra representat i que,
podem disposar d’un assessor especialista que, millor sigui arquitecte especialitzat en
urbanisme o advocats especialistes en dret urbanístic.
4. Local
Es fa necessari fer us del nostre local però, abans necessitem fer treball de condicionament.
Es fa una doble crida per divendres i dissabte a las 09.00 del matí.
5. Debat
Se informa de diversos actes que tindran lloc en la nostra ciutat els propers dies.

Sense més aportacions, es tanca la sessió a les 20.30.
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