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

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 21 de novembre de
2019.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Ratificació del Decret d'Alcaldia número 2695, de 27 de novembre de 2019
de nomenament de les persones representants del Consell de Benestar
Social al Consell de la Vila.
Ratificació del Decret d'Alcaldia número 2766, d'11 de desembre de 2019,
de nomenament de les persones representants dels Consells d'equipaments
de Ca n'Humet i Els Vienesos al Consell de la Vila.

Aprovat

Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de les comissions
informatives per l’any 2020.

Aprovat

Modificació del nomenament de representant municipal a l'Assemblea
General de la Xarxa Local de Consum.

Aprovat

Aprovació inicial de l'expedient 33/2019 de modificació crèdit per suplement
de crèdit amb baixa.

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules particulars
per a l'adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis i
dependències municipals de l’Ajuntament del Masnou (LIC 19/2019).

Aprovat

Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de recollida de
residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del
Masnou (LIC 8/2014).

Aprovat

Massa salarial personal laboral 2019.

Aprovat

Acord per autoritzar a l'AMTU a rebre, a compte del municipi de El Masnou,
els pagaments de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l'Àrea de
Barcelona resultants dels convenis de col·laboració entre ambdues entitats.

Aprovat

Primera pròrroga del Conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del
Transport Metropolità, l'Ajuntament del Masnou i l'Empresa Casas, SA per a
la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de
transport públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou.
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Aprovat

Aprovat

Aprovació de les tarifes de transport urbà de viatgers per l'any 2020.

Aprovat

Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per l'elaboració d'un
programa municipal per a la prevenció i atenció de l'abús sexual infantil.

Aprovat

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

Aprovat
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Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per impulsar mesures
d'urgència en favor de les persones sense llar.

No aprovat

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS de
suport al comunicat de la coordinadora preservem El Maresme davant les
noves tarifes de transport.

Aprovat

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM per
reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i
la resta de presos i preses polítiques.

Aprovat
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El Masnou,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
20/12/2019

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
20/12/2019
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