Resum del Ple municipal ordinari del 25 de gener de 2018
Aquest dijous 25 de gener a les vuit del vespre s’ha celebrat a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Cabrils el primer ple ordinari del 2018, amb la presència dels regidors
de PDiUnió (6), ERC (4), MUC (1) i PP (1) i l’absència del regidor del PSC, i amb un total
de 5 punts a l’ordre del dia.
La sessió va començar amb l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària
extraordinària de data 25 d’octubre de 2017 i de la sessió plenària ordinària de data 30
de novembre de 2017, ambdues aprovades amb els vots a favor de PDiUnió i MUC, i
les abstencions d’ERC i PP.
Tot seguit es va passar a la part resolutiva de la sessió, on es va aprovar la modificació
de l’Ordenança Fiscal 32, reguladora de la taxa per la prestació de serveis al Complex
Esportiu Municipal (CEM) amb 11 vots a favor de PDiUnió, ERC i MUC, i l’abstenció del
PP.
En la part no resolutiva de la sessió, els grups municipals PDiUnió, ERC i MUC van
presentar una moció d’urgència en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus
representants electes, que va ser aprovada per 11 vots a favor (PDiUnió, ERC i MUC) i
un vot en contra (PP).
En aquesta moció, l’Ajuntament de Cabrils acorda “instar a les institucions de l’Estat a
respectar i acceptar la voluntat inequívoca dels ciutadans de Catalunya expressada a
les urnes el 21D”, “exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les
institucions de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre
autogovern” (tant per la vida emparada formalment en l’article 155 de la Constitució
Espanyola com mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat), “instar a
l’alliberament dels presos polítics catalans que continuen empresonats” i “exigir la fi de
la persecució judicial de la qual són víctimes de les institucions de Catalunya”.
A continuació, l’alcaldessa va 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.

La sessió plenària del mes de gener va seguir amb el torn de precs i preguntes, que va
comptar amb les intervencions de tots els grups municipals presents al ple, i va acabar
amb les aportacions d’un veí del municipi sobre la zona d’aparcament a la plaça de
l’Església i amb les aportacions de tres veïnes de Cabrils sobre la problemàtica de
l’abandonament de gats al municipi i l’estat actual del refugi d’animals de Cabrils.
El ple serà retransmès pel canal de televisió MARTV aquest diumenge 28 de gener a les
17 h i el dilluns 29 de gener a les 15.30 h.

