Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del
25 d’abril de 2019
Assumptes tractats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten assabentats

Donar compte del decret pel qual s’aprova el marc pressupostari
2020-2022 per trametre a través de l’Oficina Virtual de les Entitats
Locals del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en compliment de
l’article 6 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre.

En resten assabentats

Donar compte de l'informe del primer trimestre de 2019 sobre
compliment de terminis de pagament d'obligacions pendents.

En resten assabentats

Donar compte de la gestió i tramesa dels acords contraris a
objeccions (Art.218.3 TRLHL) a la Sindicatura de Comptes de
l’exercici 2018.

En resten assabentats

Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 5 de la Base 29 de les
Bases d'Execució i de l'expedient 11/2019 de modificació
pressupost per crèdit extraordinari.

Aprovat

Aprovació inicial de la modificació apartat 6 Base 28 de les Bases
d'Execució del pressupost 2019.

Aprovat

Aprovació del Compte general exercici 2017.

Aprovat

Aprovació inicial de les cartes de serveis de diversos serveis
municipals: Policia Local, Clavegueram, Cementiri i serveis
funeraris, Formació de persones adultes, Biblioteca pública Joan
Coromines, Informació i promoció turística i Transport col·lectiu urbà
de viatgers.

Adhesió al sistema d'adquisió centralitzada de l'Associació Catalana
de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel
Desenvolupament Local.

ACTSEXTR

Resultat

Retirat de
l'ordre del dia

Aprovat

Segona pròrroga del contracte de gestió, mitjançant concessió, del
servei d'escoles bressol municipal del Masnou. LIC 1-2014.

Aprovat

Aprovació de les actes de les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Montgat i del Masnou.

Aprovat

Compatibilitat d'una treballadora.

Aprovat

Aprovació inicial del Reglament dels bucs d'assaig musical del
Masnou.

Aprovat
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Ratificació modificació estatuts consorci per al tractament de residus
sòlids urbans del Maresme.

Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística del
Masnou en els àmbits dels carrers d'Olivé Gumà i Montevideo i
avinguda de Cusí i Furtunet, per a la creació de sòls d'habitatge
dotacional.

Aprovat

No aprovat

Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per
complementar la normativa dels habitatges d'ús turístic al municipi
del Masnou.

No aprovat

Moció presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ sobre la
voluntat de l'Ajuntament d'arribar un acord amb el Casino del
Masnou respecte del seu futur.

Retirat de
l'ordre del dia

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA
en relació al Decret Llei 5/2019, de mesures urgents per a millorar
l'accés a l'habitatge.

Aprovat
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
02/05/2019

Secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
02/05/2019

Expedient núm. PLE2019000007
Codi de verificació electrònic: 0c5ac8d6-f665-46ab-8439-de3d22f179f3

