El grup socialista de Cabrils sol·licita la convocatòria d’un Ple
Ordinari.
Davant la manca de voluntat del govern d'ERC, i en especial de la seva alcaldessa Maite
Viñals Clemente, per a convocar un Ple Ordinari i informar degudament a la resta dels
representants legítims dels veïns de Cabrils, el nostre grup polític manifesta:
Donat que els òrgans col·legiats de les entitats locals funcionen en règim de sessions
ordinàries de periodicitat preestablerta i extraordinàries, que poden ser, a més,
urgents, els socialistes de Cabrils volem exercir el nostre dret com a oposició i poder
participar de la vida municipal.
Donat que l'últim Ple Ordinari a Cabrils va ser el dia 30 de gener del 2020 i que
l'alcaldessa Maite Viñals com a representant al Consell Comarcal del Maresme hi
participa dels Plens ordinaris d'aquesta Institució.
És per això que demanem la convocatòria d'un ple telemàtic ordinari per tal que la
ciutadania conegui la gestió realitzada sobre la situació actual (les mesures adoptades i
les que se'n vagin a adoptar davant la crisi de la Covid-19) i puguem abordar com a
grup municipal propostes d'interès per al nostre municipi i treballar per solucionar la
crisi social i econòmica derivada de la pandèmia.
Cal afegir que atenent a la Nota Informativa de la Direcció General de Règim Jurídic
Autonòmic Local del Ministeri de Política territorial i Funció Pública, de 21 de març de
2020, que preveu que a els Òrgans locals i de govern puguin reunir-se de manera
telemàtica i adoptar Acords mentre duri l'Estat d'alarma, no hi ha cap impediment
legal per a celebrar aquest Ple Ordinari.
Així que queda palès que la reticència a la convocatòria d'un ple ordinari per part de
Govern es tracta més d'una qüestió de voluntat política que d'un tema d'impossibilitat
legal o tècnica.
Apel·lem a la responsabilitat pel bé de la democràcia i dels nostres ciutadans, i
reiterem la nostra petició de convocatòria de Ple municipal ordinari amb la màxima
urgència.
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