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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 18 de febrer de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 11 de febrer de
2021.

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.
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En resten
assabentats

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

Aprovat

Padró arrendaments corresponent al mes de gener i febrer de l’exercici
2021.

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex Esportiu
Municipal corresponent al padró anual de l'exercici 2021.

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex Poliesportiu
Municipal corresponent al 1r trimestre de l'exercici 2021.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS2/2021.

Aprovat

Subvencions accés i manteniment de l'habitatge habitual per l'any
2020.

Aprovat

Aprovació de l’ordenació singular de la Plaça Catalunya i de la
modificació de la fitxa de l’ordenació singular de la Plaça Nova de les
Dones del Tèxtil.

Aprovat

Aprovació inicial de la modificació del projecte d’urbanització del PAU
Caserna-Mèxic del Masnou.

Aprovat

Contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors,
escales mecàniques i muntacàrregues en els edificis municipals i via
pública del terme municipal a través de l’acord marc de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM).

Aprovat
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Contractació auxiliar administrativa subvenció SOC línea Dona
Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

Aprovat
En resten
assabentats

El Masnou,
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[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
18/02/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
18/02/2021
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