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

ACTA DE REUNIÓ
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SOM VNG DEL 29/10/2015
A les 19.00 te inici la assemblea de Som VNG al local de Som VNG situat al carrer San
Onofre, 68 amb el següent
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta anterior i ordre del dia.
2. Votació ple 02-11
3. Comissions / Consells
4. Debat
1. Aprovació acta anterior i ordre del dia.
Aprovada sense cap aportació o esmena.
2. Votació ple 02-11
Es dóna tan pels aspectes fiscals com per el anàlisis de les mocions un paper amb la
informació que el equip del ajuntament a fet.
Es dona per bona la proposta de debatre no més els aspectes més polèmics i on el
posicionament dels grup va més enllà de lo tractat i acordat a les comissions informatives on
els nostres regidors tenen presencia.
Ordenances fiscals.
Es fa un introducció i explicació basada en el text repartit i en la informació recollida durant
aquestos dies.
Passem a debatre i posicionament.
- Tendríem que fer alguna proposta que sigui fer uns impostos per trams.
- Es pregunta si la església fa el pagament de l’IBI. Es respon que no però que estem
treballant i cercant la informació necessària per fer una proposta d’aquest tipus.
- Hem de dir i fer una proposta ferme per que no es faci el pagament als bancs mentre
no siguin garantits els drets bàsics. Tenim el mandat del nostre veïnatge per fer a
més de la acció al ple, la acció al carrer i hem de organitzar ja una acció
mobilitzadora.
- S`esta multant als bancs pels pisos buits? Ja hi ha exemples en altres ciutats (breu
aclariment sobre com es fan aquestes accions o el que es fa, es pujar el IBI als
bancs propietaris).
- Els bancs paguen l’IBI? Segur? Hauríem de demanar documentació que acrediti
això.
- Hem de demanar que a les reunions amb els bancs i el consistori, es prengui acta i
sigui accessible per saber quals son els motius per no poder fer una reestructuració
de la dubta o una millora en les condicions.
- Es fa menció a una xerrada feta respecte a la auditoria del dubte i es dona
informació sobre el que hi es dubta il·legal o il·legítima.
- Ara mateix estem fent front a unes inversions massa forts des de l’ajuntament pels
lloguers d’espais de treball, quan tenim naus propietat de PIVSAM i podem fer servir
aquestes com espai de treball de l’ajuntament (substituint aquells que no son de
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propietat municipal), fent el pagament del lloguer a PIVSAM i millorant
els seus balanços i, al mateix temps, estalviant de la tresoreria general (pot ser,
aquestos lloguers siguin de menor quantia que les actuals).
- Hem de fer visible davant la ciutadania que aquestos pressupostos son injusts i
tendríem que fer alguna acció el mateix dilluns davant la porta de l’ajuntament, fent
informació i difusió prèvia al carrer, amb taules i penjar cartells.
- Respecte al aprofitament dels recursos del consistori, es torna a parlar sobre els
espais “buits” a l’ajuntament, on tenim un “ala” totalment buida on ja es va fer una
inversió per la adequació exterior.
- Cal replantejar el interessos que tenim del “Plan ICO”
- Debatem sobre la viabilitat de fer la crida respecte a aquesta pujada i la informació
que podem donar a la gent.
Fem la votació i surt un “NO” per unanimitat.
Clubs de cànnabis
Es dóna informació respecte a la evolució que ha tingut aquest tema i les modificacions que
proposa l’ajuntament respecte a la proposta inicial.
- Hauríem de proposar una excepció amb les associacions existents per que no
inicien una guerra entre dos que no compleixen la normativa.
- Es deixa sobre la taula la possibilitat de que els presidents de aquestes associacions
tinguin un lucre quan esta totalment prohibit, dons si agafem dades contrastats o
denunciarem.
- Hi ha una reunió posterior a la assemblea on es trobaran tots el grups amb el
presidents i, pendents de aquesta reunió i la informació que pugui sortir d’aquesta,
l’assemblea deixa el vot a criteri dels regidors.
A criteri dels regidors davant la informació posterior a l’assemblea.
Eixample Nord
Es dóna la informació referent a la proposta d’alcaldia de fer fora a CUP de la propera
reunió e incorporar a Remacha (PP) pel canvi als estatuts.
- Això no es democràtic. No deixeu parlar a ningú.
- Hi ha línies vermelles que no es poden travessar.
- Es fa necessari un acte molt contundent. Amb la CUP aixecar-nos i anar-nos fora de
la sala en el moment de la votació (sempre que el grups hagin manifestat abans la
seva intenció i amb el suport de qualsevol altre grup, el govern tire endavant amb
aquesta mida).
- dins del argumentari per aquest punt, fer referència a la sobirania i dir que, “sobirania
no es deixar en mans de la generalitat mediant INCASOL la força del poble de
Vilanova”, “sobirania no es demanar si us plau una reunió amb els bancs”.
- Aquest no és problema de formes, sinó de fons. És fer paranys.
- Parlar amb CUP i ERC per, sobre el ROM, voto de majoria simple.
En contra i canvi a criteri dels regidors
Mocions:
Atenent al escrit donat abans ens posicionem favorable a totes les mocions.
- Desprès de un important debat sobre la realitat de la dació en pagament i les seves
repercussions, així com noves propostes per aquests importants aspectes, es
proposen els següents modificacions dins del redactat de les nostres mocions:
a. Port: Acceptar la transaccional feta amb el ajuntament en el 3er punt.
b. Habitatge: Triar del primer punt el primer sub apartat que fa referència a la dació en
pagament.
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Respecte al reste de mocions, no més es demana fer una menció als
anarquistes detinguts dins del argumentari de la moció antirrepressiu.

3. Comissions / Consells
1. Respecte a les comissions, es tracten el següents punts:
a. Local: Es farà un estudi per crear una associació que sigui la titular del local perquè
el grup no pot tenir aquest tipus de infraestructura. Tenim demanada a CUP el seu
document per fer-ho similar.
Es fa recordatori (aprofitant la presencia dels companys de PAH) que aquest local es
ofereix per totes les associacions que vulguin participar.
b. Comunicació: La reunió mantinguda no ha estat bona per poca participació. Es
remetrà un missatge a l’assemblea per correu electrònic donant la informació
proposada. Es demana més participació als mitjans de comunicació perquè la nostre
veu sigui escoltada i no més, facin la seva interpretació.
c. Moviments Socials: Es fan diferents aportacions des de ADS.
d. Finances: Es dóna informació de la proposta de gestió que hi haurà i el us de
programes de software lliure.
e. Institucional: Comentem la proposta de reunions que hi ha previstes abans i desprès
dels ples municipals.
4. Debat
No hi ha aportacions addicionals al debat.

Sense més aportacions, es tanca la sessió a les 21.30.
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