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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 13 de maig de 2021
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 6 de maig de 2021.

ACTSEXTR
v. 2019/07

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

ÍjÇ@`È-bcd1-4551-8d20-37009f066b27xÎ

DOCUMENT

Resultat
Aprovat

Donar compte de l’ordre del dia del Ple del mes de maig.

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions administratives en el
Mercat Municipal corresponent al mes de juny de l’exercici 2021.

Aprovat

Padró de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per les parades de
venda en el mercat setmanal corresponent al mes de juny de l’exercici 2021.

Aprovat

Padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en
terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu a la plaça Marcel·lina
Monteys, corresponent al mes de juny de l’exercici 2021.

Aprovat

Padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en
terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu a l’Edifici Centre,
corresponent al mes de juny de l’exercici 2021.

Aprovat

Padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en
terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu al Mercat Vell,
corresponent al mes de juny de l’exercici 2021.

Aprovat

Padró mensual referent a les despeses generals per concessions i cessions
d'ús per a la utilització del domini públic municipal corresponent al mes de
juny de l'exercici 2021.

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex Poliesportiu
Municipal corresponent al 2n trimestre de l'exercici 2021.

Aprovat

Aprovar el Padró de la taxa per manteniment del cementiri municipal
corresponent a l’exercici de 2021.

Aprovat

Nomenament caporal interí per substitució titular.

Aprovat

Nomenament auxiliar administrativa interina.

Aprovat

Nomenament auxiliar administrativa interina plaça reservada.

Aprovat

Contractació monitor-coordinador per acumulació de tasques.

Aprovat

Conveni amb Fundació Intermedia (cessió d’espais per a la realització del
programa MAIS) 2021.

Aprovat

Declaració de la 2a edició del "Masnoverfest" d'interès local.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 20/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials per subministraments, relació 21/2021.

Aprovat

Aprovació addenda Contracte Programa Generalitat, relació 22/2021.

Aprovat
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Acceptació de l’ajut econòmic del recurs de la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques 2020 a l’Edifici Centre (Mercat Municipal del Masnou) de la
Diputació de Barcelona.

Aprovat

Aprovació de la devolució del dipòsit per la gestió dels residus de la
construcció i el dipòsit per a la restitució de la urbanització en relació amb les
obres relatives a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al
carrer de Santiago Rusiñol, núm. 6 del Masnou.

Aprovat

Convocatòria 2021. Subvencions per al foment de l'economia local. Línies 2 i
4.

Aprovat

Convocatòria 2021. Subvencions a empreses locals afectades per la limitació
d' activitat econòmica en motiu de la crisi sanitària. Convocatòria 2021

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
14/05/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
14/05/2021
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