
Poso en el vostre coneixement que el proper dijous dia  30 DE NOVEMBRE DE 2017, a les 
20:00 hores,  al  Saló de Plens d’aquest  Ajuntament,  es  realitzarà  PLE ORDINARI amb el 
següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 2 d’octubre de 2017, acta de la 
sessió extraordinària i urgent de data 25 d’octubre de 2017 i l’acta de la sessió extraordinària i  
urgent de data 23 de novembre de 2017.

I.- Part resolutiva de la sessió

2.-Dictamen d’aprovació inicial del Pressupost General de 2018 i Bases d’Execució del mateix, 
així com la plantilla de personal i la Relació de Llocs de Treball, integrats pel de la Corporació, 
l’Organisme Autònom Escola  Bressol,  l’Organisme Autònom Museu-Col·lecció Municipal  i  la 
societat mercantil depenent Serveis i Promocions Municipals, S.A.

3.-Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 15, reguladora de 
la taxa per drets d’examen.

4.-Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la creació de 
fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cabrils.

5.- Dictamen d’aprovació de l’expedient de desafectació de bé de domini públic i cessió gratuïta 
a favor del Servei Català de la Salut.

6.- Dictamen d’aprovació de l’addenda econòmica 2018 del Conveni amb el Consell Comarcal 
del Maresme de delegació del Servei d’Assistència Domiciliària.

7.-Dictamen  d’aprovació  de  la  cessió  a  Càritas  del  0,7%  dels  ingressos  de  la  Mostra 
Gastronòmica 2017.

II. Part no resolutiva de la sessió

8.- Mocions

9.- Donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al tercer trimestre de 
2017

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta 
de Govern Local des de la darrera sessió plenària ordinària.

11.- Precs i preguntes

L’alcaldessa, 
Avelina Morales Serra

Cabrils, 27 de novembre de 2017
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