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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 14 d´octubre de 2021
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 7 d'octubre de 2021.
Donar compte de l'ordre del dia del Ple del mes d'octubre.
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Resultat
Aprovat
En resten
assabentats

Aprovació de l'autorització i disposició de la despesa per la compra de paper
d'impressió corresponent amb l'acord marc de subministrament de paper amb
destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2018.03).

Aprovat

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

Aprovat

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

Aprovat

Contractació d'una tècnica de Comunitat i Persones per a la substitució de
l'empleada 237 que es troba en situació d'incapacitat temporal.

Aprovat

LIC 11/2021. Exclusió de varis licitadors del procediment de licitació de
l'adjudicació del contracte de serveis de delegat de protecció de dades.

Aprovat

Desistiment de la sol·licitud de pròrroga extraordinària Programa AODL 20172021.

Aprovat

Aprovació d’ajuts socials a menors en situació de risc d’exclusió social per
assistència al casal d’estiu FAKALÓ 2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament
del Masnou per al finançament del servei de transport adaptat i/o assistit del
Consell Comarcal del Maresme 2021.

Aprovat

Aprovació de l'aportació municipal per la compensació de la tarifació social a
l'escola bressol La Barqueta, 4t trimestre i tancament curs 2020-2021.

Aprovat

Sol·licitud del fons de prestació “Actuacions d’informació i manteniment a les
platges en el context de la COVID-19.

Aprovat

Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del polígon delimitat per la
modificació puntual de PGOU, Sector 10 Llevant N-2.

Aprovat
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Aprovació de contracte menor pel projecte parc Caramar.

Aprovat

Concessió de les subvencions rehabilitació d'habitatges i edificis d'ús
residencial 2021

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou,
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
14/10/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
15/10/2021
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