Resum sessió plenària del mes de novembre de 2018

Aquest dijous 29 de novembre a les 20h del vespre, s’ha celebrat a la Sala de Plens de
la Casa de la Vila l’últim ple ordinari del 2018 amb la presència de tots els regidors de
Cabrils: PDiU(6), MUC(1), ERC(4), PSC(1) i PP(1) i 11 punts a l’ordre del dia.
El ple va iniciar amb un minut de silenci en memòria de les víctimes de la violència de
gènere i de la companya de Salt.
Seguidament, es va aprovar l’acta de la sessió ordinària de data 27.09.2019 amb els
vots a favors de PDiU(6), MUC(1), ERC(4) i PSC(1) i l’abstenció del PP(1), i l’acta de la
sessió extraordinària de data 29.10.2018 amb els vots a favor de PDiU(6), MUC(1) i
ERC(4) i les abstencions del PP(1) i PSC(1).
La part resolutiva de la sessió va començar amb l’aprovació inicial del Pressupost
General de 2019 i Bases d’Execució del mateix, integrat pel de la Corporació,
l’Organisme Autònom Escola Bressol, l’Organisme Autònom Museu-Col·lecció
Municipal, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’Organisme
Autònom Escola Bressol, amb els vots a favor de PDiU(6), MUC(1) i PSC, els vots en
contra d’ERC (4) i l’abstenció del PP(1).
El següent punt: Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 32
del pressupost municipal de 2018, es va aprovar amb els vots a favor de PDiU(6),
MUC(1) i PSC(1) i les abstencions d’ERC(4) i PP(1).
El punt sobre l’aprovació del Pla Econòmic Financer elaborat per la Diputació de
Barcelona pels exercicis 2018-2019 s van aprovar amb els vots a favor de PDiU(6),
MUC(1), PP(1) i PSC(1) i les abstencions d’ERC(4).
Es va aprovar per unanimitat el Conveni de delegació de competència en matèria de
serveis socials a favor del Consell Comarcal del Maresme.

També es van aprovar per unanimitat la ratificació inicial de la modificació dels
Estatuts del Consorci pel Tractament dels Residus Sòlids Urbans del Maresme i
l’atorgament de concessions de drets funeraris de sepultures del cementiri municipal.
L’últim punt de la part resolutiva de la sessió, dictamen a favor de l’absolució dels
presos polítics, es va aprovar amb els vots a favor del PDiU(5), MUC(1) i ERC(4), els vots
en contra del PP(1) i PSC(1) i l’abstenció d’un regidor del PDiU(1).
Tot seguit va començar la part no resolutiva de la sessió, no es van presentar mocions 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 i,
finalment, el torn de precs i preguntes del públic assistent. Es va donar per finalitzat el
ple ordinari del mes de novembre després d’1 hora i 25 minuts de sessió.
El ple estarà disponible al servei de vídeo-acta, on es pot accedir entrant en el següent
enllaç.

