Acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú
- Lloc: Local de Vilafranca en Comú (carrer Sant Pere, 28)
- Data: Dilluns 06/05/2019
- Hora inici: 18:30 h. Hora final: 20h
- Assistents: 17
Ordre del dia:
1)- Aprovació de l’acta de l’assemblea de Vilafranca en Comú del dia 25 de març de
2019 .
S’aprova per assentiment.
2)- Debat sobre els punts de l’Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 7 de maig de
2019.
1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenária ordinária de 26/03/2019.
Es dona per vàlida.
2. 1/2019/HIS_IGB. APROVACIÓ INVENTARI 2018 Aprovació si escau, de l'inventad de béns de
l'Ajuntament de Vilafranca a 31 de desembre de 2018.
Es votarà a favor
3. 6/2019/HIS_MP. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST Aprovació si escau, de l'expedient número
6 d'habilitació de crédits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de l'Entitat vigent.
Es votarà abstenció
4. 3/2019/HI5_OCI. AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE PRÉSTEC Aprovació si escau de
l'amortització anticipada d'import 300.000,00 € corresponent a l'operació de crèdit concertada
l'any 2011 amb Bankia.
Es votarà abstenció
5. 1/2019/HIS_OCI. APROVACIÓ PRÉSTEC PROGRAMA DE CRÉDIT LOCAL Aprovació si
escau d'un préstec per import de 2.500.000€ amb càrrec al Programa de Crèdit Local.
Es votarà abstenció
6. 2/2019/EG_RN. PLA D'IGUALTAT. Aprovació si escau, del III Pla d'Igualtat de gènere per a la
ciutadania de Vilafranca del Penedés 2019-2023
Es demanarà que es retiri fins al nou consistori. S’intentarà fer un front amb l’oposició. Si
no es retira es votarà abstenció.
7. 3/2019/MA_PMC. APROVACIÓ PAESC. Aprovació si escau, del Pla d'Acció per a 'Energia
Sostenible i el Clima (PAESC)
El mateix que al punt anterior.
8. CREU DE SANT JORDI. Recolzament de la candidatura de l'Associació Ampert a la Creu de
Sant Jordi 2019
Es votarà a favor

9. Precs i preguntes
Es reclamarà la resposta sobre una consulta formulada anteriorment
sobre Educació

3) - Informació sobre finances VeC
S’informa de les comptes del 1r trimestre i del finançament de la campanya
electoral: pressupost, conveni i sistema de gestió.
S’aproven ambdós informes.
4) – Informació campanya electoral

