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

Resultat

Aprovació dels esborranys de les actes dels plens extraordinaris del 15 de
juny i del 4 de juliol de 2019.

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.
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Donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de l’any 2019
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

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 primer trimestre del
pressupost 2019 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública.

En resten
assabentats

Donar compte de la liquidació pressupostària exercici 2018.

En resten
assabentats

Donar compte del control dels comptes dels pagaments a justificar i
bestretes de caixa fixa de l’exercici 2018, d’acord amb article 27.2 del RD
424/217 de 28 d’abril.

En resten
assabentats

Aprovació inicial dels expedients números, 16/2019 modificació per
suplement de crèdit i 17/2019 modificació per crèdit extraordinari destinats
a inversions sostenibles 2019.

Aprovat

Aprovació inicial de l'expedient 18/2019 de Modificació pressupost per
Crèdit Extraordinari finançat amb baixa.

Aprovat

Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de la Comissió
Informativa per la resta de l’any 2019.

Aprovat

Nomenament dels i les representants municipals de la Mancomunitat
Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià; Consell Municipal de
Patrimoni Cultural; Consell del Promoció Econòmica; i Consell de la Vila.

Aprovat

Creació d'una comissió informativa municipal de caràcter específic sobre
gestió directa de serveis municipals.

Aprovat

Primera pròrroga del contracte de la gestió indirecta, en règim de
concessió, del servei d'escola municipal de música del Masnou, pel curs
2019/2020 (LIC 10/2013).

Aprovat

Festes locals per a l'any 2020.

Aprovat
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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.

Aprovat

Increment retributiu 2019.

Aprovat

Règim de dedicacions i de retribucions, assistències de les persones
membres de la corporació local i la dotació econòmica dels grups polítics
municipals.

Aprovat

Aprovació de personal eventual d'Alcaldia.

Aprovat

Aprovació de personal eventual grups municipals.

Aprovat

Aprovació Pla d'accions 2019 del Pla municipal de prevenció de
drogodependències 2015-2019.

Aprovat

Verificació del text refós de la Modificació puntual del PGOU del Masnou
sector 10 Llevant La Colomina N2.

Aprovat

Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General
d'Ordenació Urbanística del Masnou per a la regulació dels habitatges d'ús
turístic.

Retirat de
l'ordre del dia

Aprovació inicial de la 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

Liquidació del contracte de serveis entre l’empresa Innovia Coptalia i
l’Ajuntament del Masnou per al manteniment i neteja dels parcs, jardins
municipals, parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i els
tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou.

Aprovat

Moció presentada pels grups municipals de JxCAT-UNITS i PSC-CP en
contra els atacs homofòbics.

Aprovat

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS
per declarar El Masnou, municipi de la República Catalana.

Aprovat
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
26/07/2019

El secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
26/07/2019
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