ACORDS DEL PLE MUNICIPAL

S’afegeix prop de mig milió d’euros més
al programa d’inversions
L’Ajuntament ha incrementat
el pressupost d’inversions
d’aquest 2018 afegint-hi
493.336 € addicionals que
permetran finançar diferents
iniciatives i projectes.

Aquesta ampliació pressupostària es va aprovar en el
Ple municipal del mes d’octubre amb el suport de tots els

grups polítics, si bé tant ERC
com el PSC van expressar el
seu neguit perquè hi ha diverses inversions aprovades
des de principis d’any que
encara no s’han materialitzat.
En aquest sentit, l’alcalde,
Joan Playà, va recordar que en
la presentació del Pla d’Inversions al mes d’abril ja va anunciar que era una proposta molt
ambiciosa i que algunes de les

actuacions es farien realitat
més enllà del 2018. Així mateix, va aclarir que, en cas que
hi hagi inversions que no es puguin executar enguany, l’equip
de govern demanarà que
s’incloguin en el pressupost
d’inversions de l’any que ve.

Algunes inversions
al

Del total de diners afegits
programa d’inversions,

Plens ordinaris del 29 d’octubre i del 3 de desembre de 2018
Es congelen, per quart any
consecutiu, tots els impostos i
taxes
L’Ajuntament ha decidit congelar
tots els impostos i taxes del 2019, de
manera que l’any vinent els imports
que pagaran els ciutadans i les empreses seran els mateixos que aquest 2018.
L’acord de congelació de les ordenances fiscals es va prendre en el Ple
municipal d’octubre per unanimitat i,
en aquest sentit, l’alcalde va agrair el
suport i va destacar que “per quart any
consecutiu, no s’augmentaran els impostos municipals que afecten directament les economies familiars”.
Al procés de redacció de les ordenances fiscals s’hi ha convidat tots els
grups polítics, que han pogut fer-hi
aportacions.
AC
PSC
ERC
PDeCAT
CS

-

-

Consulta tot el ple a
castellbisbal.cat/plemunicipal

Moció d’AC per instar al
Departament d’Ensenyament a
aturar els treballs d’elaboració i
aprovació del decret de menjadors
AC
PSC
PDeCAT

-

ERC

Moció d’AC amb l’adhesió
del PSC per a la millora de la
seguretat dels ciutadans a la
carretera C-243c, al pas pels nuclis
residencials de Can Santeugini,
Costablanca i Can Nicolau
AC
PSC
ERC
PDeCAT
CS

-

-

Moció d’AC i del PDeCAT, a
proposta de l’AMI, de suport a la
resolució 92/XII del Parlament de
Catalunya
AC
ERC
PDeCAT
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-

PSC
CS

A favor

la major part, 318.150 €, es
destinaran a la reforma del
paviment dels vestidors i de
les dutxes de l’Illa Esportiva.
Tanmateix, el Ple també va
aprovar destinar 48.400 €
per habilitar una zona infantil a Santa Rita i afegir
50.000 € per a la primera
fase de la construcció de l’skatepark (inicialment prevista
en 150.000 €).

Abstenció

En contra

Moció del PDeCAT sobre la falta
d’imparcialitat del Poder Judicial
i Moció d’AC i del PDeCAT, a
proposta de l’AMI i l’ACM, a favor
de l’absolució dels presos polítics
AC
ERC
PDeCAT

-

PSC
CS

Moció d’AC amb l’adhesió del PSC
per instar a la implantació de la
T-Mobilitat
AC
PSC
PDeCAT
CS

ERC

-

Moció en solidaritat amb la vaga
de fam que han iniciat els presos
polítics
AC
ERC
PDeCAT

PSC

CS

