Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del 21 de
novembre de 2019
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 30 d’octubre de
2019.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Donar compte de la modificació dels decrets d’alcaldia d’organització:
 Decret d’Alcaldia amb número 2467 de data 31 d’octubre de 2019, de
modificació de l’organització de les àrees de govern municipal.
 Decret d’Alcaldia amb número 2468 de data 31 d’octubre de 2019, de
modificació de l'Alcaldia en matèria de nomenaments de les persones
membres de la Junta de Govern Local, i de les delegacions de
competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

En resten
assabentats

 Decret d’Alcaldia amb número 2469 de data 31 d’octubre de 2019, de
modificació en matèria de nomenaments dels tinents i tinentes
d'alcalde.
 Decret d’Alcaldia amb número 2470 de data 31 d’octubre de 2019, de
modificació de delegació de competències als regidors i regidores, i
nomenament del president i presidentes de les Comissions
Informatives.

Donar compte de la modificació del nomenament de portaveu suplent del
Grup Municipal d’ERC-AM.

En resten
assabentats

Donar compte de l'informe del tercer trimestre de 2019 sobre compliment
dels terminis de pagament d’obligacions pendents, emès conforme a allò
establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

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

Donar compte del compliment de l'article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, sobre la remissió del cost
efectiu dels serveis exercici 2018, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

En resten
assabentats

En resten
assabentats
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Ratificació del decret d'alcaldia número 2478, de 6 de novembre de 2019
de nomenament de membres del Consell de la Vila.
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Aprovat

Nomenament de les persones expertes al Consell de la Vila.

Aprovat

Declaració d’interès municipal de les obres de construcció d’un edifici
plurifamiliar aïllat format per 36 habitatges de lloguer per a gent gran, 1
local d’equipament i 36 places d’aparcaments, a l’avinguda de Joan XXIII
del Masnou.

Aprovat

Aprovació de l'addenda de modificació del conveni signat el dia 28 de
novembre de 2005, entre l'Incasòl i l'Ajuntament del Masnou per a la
construcció d'habitatges dotacionals per a gent gran, amb protecció oficial,
a l'av. Joan XXIII.

Modificació de les Ordenances fiscals referents a la taxa per prestació de
serveis i actuacions administratives en el mercat municipal i a la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d'ús públic
local.

Aprovat

Aprovació del Compte General exercici 2018.

Aprovat

Increment addicional conforme l'article 3.dos del Real Decret-llei 24/2018,
de 21 de desembre, pel que s'aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l'àmbit del sector públic.

Aprovat

Compatibilitat de personal eventual del Grup Municipal del PSC.

Aprovat

Compatibilitat de personal eventual del Grup Municipal de Ciutadans.

Aprovat

Modificació del 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).

Aprovació inicial de les bases especifiques reguladores de la concessió
d'ajuts econòmics individuals a joves estudiants del Masnou per al
Transport per al curs 2019-2020.

Verificació del Text refós de la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N2.

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

Declaració de lesivitat per a l'interès públic de la llicència d'obres
concedida per a la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar entre
mitgeres, situat en el carrer de Sant Francesc d’Assís, núm. 40 del
Masnou, expedient d’obres 1084/2017.
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Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Moció presentada pels Grups Municipals de JxCAT-UNITS i Fem Masnou
per constituir una taula per la convivència al Masnou.

Moció presentada pel Grup Municipal de Cs per a l'estudi de la modificació
de l'ordenança municipal de circulació, per regular l'ús de patinets,
hoverboards i altres vehicles.

Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per declarar El
Masnou Vila jugable.

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs per a la
defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en
l'accés a la pensió de viduïtat.

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM de
suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.

Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i
PSC-CP per la commemoració del 25 de novembre, Dia internacional
contra la violència envers les dones.

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS
de suport a l'informe presentat per Amnistia Internacional en referència a
l'anàlisi de la sentència del Tribunal Suprem en la causa contra líders
catalans.

No aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

ACTSEXTR
v. 2019/07

El Masnou,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
22/11/2019

El secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
22/11/2019
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