Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del
29 d’abril de 2020
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 19 de març de 2020.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’Alcaldia.

En resten
assabentats

Donar compte del decret pel qual s’aprova el marc pressupostari 20212023 tramitat a través de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en compliment de l’article 6 de l’Ordre
HAP 2105/2012, d’1 d’octubre.

En resten
assabentats

Aprovació inicial de l'expedient núm. 10/2020 modificació per Crèdit
Extraordinari finançat amb baixa.

Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions a agents culturals locals i entitats sense ànim de lucre
afectats per les mesures derivades de l’estat d’alarma decretat amb motiu
de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aprovat

Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Centre d’Empreses
Casa del Marquès, arrel de la situació creada per la crisi sanitària del
COVID-19.

Aprovat

Modificació del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, del
servei públic de les escoles bressol municipals Sol Solet (LIC 1/2014 Lot 1)
i La Barqueta (LIC 1/2014, Lot 2).

Aprovat

Modificació del responsable en el contracte de gestió indirecta, en règim
de concessió, del servei d’escola municipal de música (LIC 10/2013).
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Aprovat

Aprovat

Suspensió de l’execució del contracte de la gestió indirecta, en règim de
concessió, del servei d’escola municipal de música del Masnou, amb motiu
de la crisi sanitària derivada del COVID-19 (SC 10/2013).

Aprovat

Suspensió de l’execució del contracte de gestió indirecta, mitjançant
concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet (lot 1), amb motiu de la
crisi sanitària derivada del COVID-19 (LIC 1/2014).

Aprovat

Suspensió de l’execució del contracte de gestió indirecta, mitjançant
concessió, de l’escola bressol municipal La Barqueta (lot 2), amb motiu de
la crisi sanitària derivada del COVID-19 (LIC 1/2014).

Aprovat
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Aprovar inicialment l’expedient d’establiment dels Serveis d’intervenció
socioeducatiu no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i
llurs famílies (SIS).

Aprovat

Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions a famílies per l’accés i el manteniment de l’habitatge habitual.

Aprovat

Aprovació del conveni Concurs de Música Jove 2020.

Aprovat

Conveni entre l'Ajuntament del Masnou i l'Ajuntament de Teià per al
traspàs d'usuaris del servei d'abastament d'aigua potable del Masnou a
l'Ajuntament de Teià.

Aprovat

Aprovació provisional 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.

Aprovació import IVA liquidació Contracte "servei de manteniment i neteja
dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i
tractament fitosanitari de l'arbrat".

Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per rebaixar les
retribucions i dietes de la classe política del Masnou.

Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i
PSC-CP d'adhesió al decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels
municipis de Catalunya, elaborat per l’ACM i la FMC.

Aprovat

Aprovat

No aprovat

Aprovat
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
04/05/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
04/05/2020
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