Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del 15 de
febrer de 2018
Assumptes tractats

Resultat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

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 quart trimestre del
pressupost 2017 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda.

En resten
assabentats

Donar compte de l'informe corresponent al quart trimestre de l'any 2017
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

Aprovació inicial del conveni de col·laboració per a la constitució d’un
consorci entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament del
Masnou per a la promoció d’habitatges protegits al municipi i els Estatuts
que el regeixen.

Aprovat

Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació
del Masnou en l’àmbit del carrer de Mèxic (PAU Caserna-c.Mèxic) i de la
parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, Berguedà i Pol·lacra Goleta
Constanza.

Aprovat

Aprovat
Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les
d'establiments de restauració i assimilats als espais públics.

terrasses

Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre l'actualització de
l'actual aparcament lliure i de rotació al municipi del Masnou.

Aprovat

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per
donar suport a la campanya contra la pujada de les pensions d’un 0,25%
i la pèrdua de poder adquisitiu impulsada per les organitzacions sindicals
UGT i CCOO i la Plataforma Unitària de la Gent Gran.

Aprovat

Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA,
PSC-CP, ERC-AM-MES i PDeCAT-UNIÓ sobre el 8 de març, dia de les
dones.

Aprovat

ACTSEXTR

El Masnou,
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CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
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