Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del
19 d´octubre de 2017
Assumptes tractats
Donar compte dels decrets d’Alcaldia.

Resultat
En resten assabentats

ACTSEXTR

Donar compte del decret de fixació de les línies fonamentals En resten assabentats
del pressupost 2018 d’acord amb el que estableix LO
2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Expedient 31/2017 modificació crèdit per transferències
diferent àrea de despesa.

Aprovat

Aprovació inicial expedient 32/2017 Modificació per Crèdit
Extraordinari.

Aprovat

Aprovació inicial de la modificació del reglament del protocol,
honors i distincions.

Aprovat

Dissolució de la comissió d'honors i distincions.

Aprovat

Aprovació inicial de les bases reguladores per a l'atorgament
d'autoritzacions per l'exercici de la venda no sedentària al
mercat setmanal del Masnou.

Aprovat

Aprovació inicial de les Bases dels XL premis literaris Goleta
i Bergantí, 2018.

Aprovat

Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2017-2019.

Aprovat

Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal
reguladora de les condicions d’exercici de l’activitat de clubs
socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d’altres
substàncies anàlogues
Aprovació del conveni per a la constitució d’una servitud de
pas d’ús públic sobre el pas per a vianants que connecta el
carrer de Sant Felip amb el passeig de Prat de la Riba a
través de la finca del passeig de Prat de la Riba, núm. 10.

Aprovat

Prórrogues dels contractes de les guinguetes de la platja,
procediment de licitació del 2013-2017.

Aprovat

Delegació de competències de la Deixalleria de la
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i
Teià a favor del Consell Comarcal del Maresme (CCM).

Aprovat

Acceptació de l’oferta de condicions de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Servei de Gestió del
Litoral, per atorgar la concessió d’ocupació del domini públic
maritimoterrestre de les obres ordinàries del projecte de
millora de l’accessibilitat del pas soterrat del carrer Brasil.

Aprovat

Aprovat
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Declaració institucional presentada pel Grup Municipal
d'ICV-EUiA de rebuig a la repressió contra la ciutadania i les
institucions de Catalunya i de defensa del diàleg polític.

Aprovat

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del
PSC-CP de condemna i rebuig a les accions policials durant
el passat 1 d'octubre.

No aprovat

Declaració institucional presentada pels gurps municipals
d'ERC-AM-MES i PDeCAT-UNIÓ en condemna a la
repressió policial de l'estat a Catalunya.

Aprovat

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal
d'ICV-EUiA en defensa de l'educació com a eina de cohesió.

Aprovat

Declaració institucional presentada pels grups municipals
d'ERC-AM-MES i PDeCAT-UNIÓ exigint la llibertat dels
detinguts.

Aprovat
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El Masnou,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
23/10/2017

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
23/10/2017
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