Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del
21 de setembre de 2017
Assumptes tractats

Donar compte dels decrets d’Alcaldia.

En resten assabentats

Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment
d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon
trimestre del pressupost 2017 amb motiu de la seva remissió al
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

En resten assabentats

Donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de l'any
2017 sobre compliment dels terminis de pagament de les
obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l'article 4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

En resten assabentats

Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits per transferències
29/2017 entre aplicacions de diferent grup de programa.

Aprovat

Aprovació dels dos dies festius addicionals d'obertura per als
establiments comercials per a l'any 2018.

Aprovat

Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la
concessió de les subvencions per a la pràctica esportiva individual
per a l'any 2017.

Aprovat

Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la
concessió d'ajuts econòmics municipals per promoure la
rehabilitació d'habitatges i edificis d'ús residencial al municipi del
Masnou, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva.

Aprovat

Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Masnou
2016-2021.

Aprovat

Aprovació de la modificació del contracte de serveis de recollida de
residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal
del Masnou.

Aprovat

Aprovació de la 2a pròrroga del contracte "servei de manteniment i
neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres,
esporga i tractament fitosanitari de l'arbrat del municipi del Masnou".

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP
contra els atemptats terroristes i l'ús de la violència.
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Resultat

Aprovat

Aprovat
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Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERCAM-MES i PDeCAT-UNIÓ de rebuig als atempatat terroristes de
Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels
cossos policials i d'emergència.

Aprovat

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de C's en
defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals.

No aprovat

Declaració institucional presentada del Grup Municipal del PSC-CP
de suport als alcaldes i alcaldesses que estan rebent pressions i
amenaces per complir la legalitat davant la convocatòria de l'1
d'Octubre.

No aprovat
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
25/09/2017

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
25/09/2017
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