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Acords del Ple ordinari del 26 de maig de 2020

Dimecres 27 de maig de 2020

El Ple, que es va dur a terme de manera telemàtica, es va iniciar amb la lectura de
dos manifestos:

Lectura de la Declaració contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la
bifòbia i la transfòbia (Xarxa SAI i Xarxa Catalana de Serveis d’Atenció
Integral LGBTI)
Cooperació contra el coronavirus (Confederació de Fons de Cooperació i
Solidaritat).

Aquesta és la relació dels acords que es van prendre:

Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple del 30 d’abril del
mes d’abril. Votació: Unanimitat.

Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, primer trimestre de
2020: 21,21 dies. Punt sense votació.

Aprovació de la no disponibilitat de crèdits per complir l'objectiu de regla de
despesa. Votació: 13 vots a favor (Som de Castellar – PSC i Ciutadans), 7
abstencions (ERC i Junts Per Castellar) i 1 vot en contra (CUP).

Aprovar un Pla econòmic i financer per a 2020-2021, per incompliment de la
regla de despesa. Votació: 13 vots a favor (Som de Castellar – PSC i Ciutadans), 7
abstencions (ERC i Junts Per Castellar) i 1 vot en contra (CUP).

Convalidar la resolució de l'alcalde per la que s'aprova la modificació de crèdit
número 2/2020 del pressupost de l'Ajuntament. Votació: Unanimitat

Aprovació del Pla de Reactivació Socioeconòmica de Castellar del Vallès.
Votació: Unanimitat

Moció dels grups d'ERC i la CUP per a la flexibilització de les regles fiscals
amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local. Votació:
20 vots a favor (Som de Castellar – PSC, ERC, Junts per Castellar i CUP) i 1
abstenció (CUP).

Un cop acabat el Ple, el consistori va agrair la tasca desenvolupada per Josep Colell,
que es va acomiadar com a secretari de la Corporació.

Podeu tornar a veure la sessió al YouTube de L’Actual: 
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