Resum sessió plenària ordinària del mes de setembre del
2018
Aquest dijous 27 de setembre a les 20 del vespre, s’ha celebrat a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Cabrils el cinquè ple ordinari del 2018 amb la presència dels regidors del PDiU
(6), MUC (1), ERC (4) i PSC (1) i l’absència de la regidora del PP (1), amb un total de 8 punts a
l’ordre del dia.
El ple es va iniciar amb l’aprovació de les actes de les sessions ordinàries de data 31 de maig
del 2018 i 19 de juliol de 2018 amb els vots a favor de PDiU, MUC(1), ERC (4) i l’abstenció del
PSC (1).
Seguidament es va passar a la part resolutiva de la sessió, on es va aprovar per unanimitat el
dictamen d’aprovació de les dues festes locals per a l’any 2019.
El següent punt: Modificació de pressupost núm.20 del pressupost municipal de 2018,
mitjançant la modalitat de suplement de crèdit extraordinari finançat amb romanent de
tresoreria, es va aprovar amb els vots a favor de PDiU (6), MUC (1), els vots en contra d’ERC (4)
i l’abstenció del PSC (1).
El punt sobre la modificació de pressupost núm.21 del pressupost municipal de 2018,
mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb l’aplicació del fons de
contingència disponible per a l’exercici 2018 es va aprovar amb els vots a favor de PDiU (6),
MUC (1) i PSC (1) i les abstencions d’ERC (4). El punt anava referit a l’adquisició d’una xarxa de
videovigilància i una furgoneta per a la brigada municipal.
Es va aprovar per unanimitat el dictamen de ratificació del Decret d’alcaldia núm. 2018-1063,
de 18 de setembre de 2018, relatiu a la delegació de competències pel Servei de recollida i
transport dels residus urbans de Cabrils.
Tot seguit va començar la part no resolutiva de la sessió i 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.
Seguidament, va arribar el torn de precs i preguntes dels regidors de l’oposició, comptant amb
la intervenció de tots els grups municipals presents. Es va preguntar sobre les actuacions
contra les plagues del mosquit tigre que van quedar pendents en l’anterior ple municipal, per
el Saps què costa? de La Fàbrica dels anys 2015, 2016 i 2017, per els beneficis del MUSICAB
entre d’altres.

Finalment, va arribar el torn de precs i preguntes amb la intervenció del públic assistent i es va
donar per finalitzat el ple ordinari del mes de setembre després de 2 hores de sessió.
El Ple va ser retransmès en streaming a través del canal de Youtube de l’Ajuntament,
Cabrils_ajuntament, i estarà disponible al servei de vídeo-acta, on es pot accedir entrant en el
següent enllaç.

