Poso en el vostre coneixement que el proper dijous dia 31 DE MAIG DE 2018, a les 20:00 hores, al Saló
de Plens d’aquest Ajuntament, es realitzarà PLE ORDINARI amb el següent

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 29 de març de 2018.
I. Part resolutiva de la sessió
2.- Dictamen d’aprovació inicial del Reglament de control intern de l’Ajuntament de Cabrils i ens
dependents, sota el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, adaptat al RD 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.
3.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la
taxa per la prestació de serveis d’ús d’equipaments municipals.
4.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 32, reguladora de la
taxa per la prestació de serveis al Complex Esportiu Municipal.
5.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació del Reglament bàsic d’ús i de funcionament intern de
l’Hotel d’entitats.
6.- Dictamen d’aprovació del conveni de delegació de competència a favor de l’Ajuntament de Vilassar de
Mar per a la contractació de les obres de substitució del filat de la tanca perimetral de la deixalleria
mancomunada.
7.- Dictamen a proposta dels grups municipals de PDiU, ERC i MUC per a la protecció del corall vermell al
litoral català.
8.- Dictamen a proposta dels grups municipals de PDiU i ERC en defensa del model sanitari català i la
universalització de l’atenció sanitària.
II. Part no resolutiva de la sessió
9.- Mocions.
10.- Donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al primer trimestre de 2018.
11.- Donar compte dels decrets d’alcaldia núm. 1176, 1177 i 1178, d’aprovació de la liquidació dels
pressupostos corresponents a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Cabrils, l’Organisme Autònom
Museu-col·lecció Municipal i l’Organisme Autònom Escola Bressol.
12.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 541 relatiu a la sol·licitud de suport tècnic a Diputació de
Barcelona per a la realització d’un Pla Econòmic Financer.
13.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 434 relatiu al nomenament de personal eventual.
14.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local des de la darrera sessió ordinària.
15.- Precs i preguntes
L’alcaldessa,
Avelina Morales Serra
Cabrils, 28 de maig de 2018
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