Resum sessió plenària ordinària del mes de juliol de 2018
Dijous 19 de juliol a les 20 h del vespre la Sala de Plens del consistori va acollir la sessió
plenària ordinària del mes de juliol on es van tractar els diferents punts inclosos en
l’ordre del dia, amb la presència dels regidors del PDiU (6), MUC (1), ERC (4) i PP (1) i
amb l’absència, per motius laborals, del regidor del PSC.
La sessió va començar amb la presa de possessió del càrrec de regidora en
representació del grup municipal ERC- AM de l’Ajuntament de Cabrils de la senyora
Helena Martorell Sánchez.
Posteriorment, es va passar a la part resolutiva de la sessió:
Punt 2: Es va aprovar el segon text refós del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de
Cabrils amb 7 vots a favor (PDiU i MUC), 4 en contra (ERC) i 1 abstenció (PP).
Punt 3: Es va aprovar amb 7 vots a favor (PDiU i MUC) i 5 abstencions (ERC i PP) la
modificació de pressupost núm. 10 del pressupost municipal de 2018, mitjançant la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb la utilització de
superàvit de l’exercici 2017 per inversions financerament sostenibles i subvenció de la
Diputació de Barcelona.
Punt 4: Es va aprovar la modificació del pressupost núm.11 del pressupost municipal
de 2018, mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat
amb romanent de tresoreria disponible per a despeses generals de l’exercici 2017 amb
11 vots a favor (PDiU, MUC i ERC) i 1 abstenció (PP).
Punt 5: Es va aprovar per unanimitat la modificació de pressupost núm.2 del
pressupost de l’Organisme Autònom Escola Bressol de l’exercici 2018.
Punt 6: Es va aprovar per unanimitat la delegació de la competència municipal del
servei de recollida de la FORM i el rebuig del municipi i el seu transport a un abocador
autoritzat o planta de tractament autoritzada a favor del Consell Comarcal del
Maresme.

Punt 7: Es va aprovar per unanimitat la suspensió temporal de l’atorgament de
llicències, declaracions responsables i comunicacions prèvies destinades a habitatges
d’ús turístic.
Punt 8: Es va aprovar per unanimitat la proposta dels grups municipals de PDiU, ERC,
MUC i PP, en suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a les Agrupacions de
Defensa Forestal.
Punt 9: El plenari es va donar per assabentat i conforme amb els acords adoptats per la
Junta General de SEIPRO, S.A., en relació a la incoació de la dissolució i posterior
liquidació de la societat i s’inicien els tràmits de modificació de la forma de prestació
dels serveis i activitats portats a terme per la societat.
Punt 10: Es va aprovar per unanimitat la moció per l’aprovació de la xifra oficial de
població a data 1 de gener de 2018.
A continuació, va començar la part no resolutiva de la sessió on es van presentar tres
mocions d’urgència.
Posteriorment, es 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, i va
començar el torn de precs i preguntes per part dels partits de l’oposició.
Finalment, va arribar el torn de precs i preguntes del públic assistent i es va donar per
finalitzat el ple ordinari després d’1 hora i 45 minuts 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 pots accedir entrant
en el següent enllaç.

