Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del
16 de març de 2017
Assumptes tractats
Donar comptes dels decrets d’Alcaldia.

Primera pròrroga del Conveni regulador de les relacions i
normes d'actuació entre l'Ajuntament del Masnou i Sorea,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, com a
entitat subministradora d'aigua, per a la liquidació i
cobrament de les quotes relatives a la taxa pel servei de
clavegueram, amb efectes des del 30 de març de 2017 fins
el 29 de març de 2018.

Expedient número 07/2017 modificació de crèdit, aprovació
modificació pressupost de despeses per transferències de
crèdit, entre aplicacions de diferent grup de programa.
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Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 29.5 de les
Bases d'execució del pressupost de subvencions
nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa,
exercici 2017, per tal d'adequar la relació de subvencions
nominatives de Salut Pública.

Resultat

En resten assabentats

S’aprova per
majoria absoluta

S’aprova per
unanimitat

S’aprova per
unanimitat

Expedient número 08/2017 modificació de crèdit, aprovació
de la modificació del pressupost de despeses 2017 per
crèdit extraordinari.

S’aprova per
majoria absoluta

Modificació de l'acord de condicions laborals dels empleats i
empleades públiques de l'Ajuntament del Masnou.

S’aprova per
majoria absoluta

Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la
concessió d'ajuts econòmics individuals de caràcter social, a
atorgar pel procediment de concurrència competitiva.

S’aprova per
unanimitat

Aprovació del Pla d'accions 2017 del Pla Municipal de
Prevenció de Drogodependències 2015-2019.

S’aprova per
unanimitat

Liquidació de les millores ofertades del contracte "servei de
manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals,
parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament
fitosanitari de l'arbrat i la seva pròrroga".

S’aprova per
majoria absoluta
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Moció presentada pel Grup Municipal del PP perquè
l'Ajuntament del Masnou anul·li la seva adhesió a
l'Associació de Municipis per la Independència.

La moció queda
rebutjada

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del
PP per impulsar un acord urgent entre els grups
parlamentaris al Congrés de Diputats per a la tramitació i
aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2017.

La declaració
queda rebutjada

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal
d'ICV-EUiA sobre el 8 de març, Dia de les Dones. Per unes
polítiques feministes, pressupostos per a la justícia de
gènere!

S’aprova per
unanimitat

Presa de raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidora En resten assabentats
d'aquest Ajuntament, formulada per la senyora Laia Noy i
Oliveras.
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El Masnou,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
20/03/2017

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
20/03/2017
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