Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del
19 de setembre de 2019
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 25 de juliol
de 2019.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten assabentats

Donar compte de l'acceptació dels càrrecs en règim de dedicació
exclusiva i dedicació parcial establerts.

En resten assabentats

Donar compte informe d'Intervenció d'avaluació de compliment
d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon
trimestre del pressupost 2019 amb motiu de la seva remissió al
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
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Donar compte del Decret de fixació de les línies fonamentals del
pressupost 2020 de l’Ajuntament del Masnou.

En resten assabentats

En resten assabentats

Rectificació de l'Inventari a 31 de desembre de 2018.

Aprovat

Nomenament de representant de l’Ajuntament del Masnou al
Consell Esportiu del Maresme, Consorci AMB per a la promoció
d’habitatges protegits, i modificació del nomenament del
representant al Consorci Localret.

Aprovat

Aprovació inicial de l'expedient 23/2019 Modificació per Crèdit
Extraordinari finançat amb baixa.

Aprovat

Conveni de col·laboració i delegació de competències amb el
Consell Comarcal del Maresme pel projecte L’herència del
Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a
cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(Programa operatiu FEDER 2014-2020).

Aprovat

Aprovació inicial de les bases específiques reguladores per a la
participació en els concursos de guarniment d’aparadors dels
establiments amb local a peu de carrer al municipi del Masnou.

Aprovat

Actualització de preus del contracte "servei de manteniment i
neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i
jardineres, esporga i tractament fitosanitari de l'arbrat".

Aprovat
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Adhesió al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia.

Aprovat

Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per
declarar El Masnou en situació d'emergència climàtica i ambiental.

Aprovat

Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS proposant
que s'iniciï el procediment per anomenar plaça de la Igualtat a la
plaça de l'edifici municipal d'atenció al ciutadà.

Aprovat

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AMAM en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament
elèctric a les famílies amb deute, per part d'Endesa i altres
companyies.

Aprovat
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
20/09/2019

El secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
20/09/2019
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