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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 16 de setembre de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 9 de
setembre de 2021.

Aprovat

Donar compte de l’ordre del dia del Ple del mes de En resten assabentats
setembre.
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
d'octubre 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 d'octubre 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
d'octubre 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 d'octubre 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 d'octubre 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 d'octubre de l'exercici 2021.
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Aprovat

Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels plecs
administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de
servei de cobertura sanitària dels actes lúdics i esportius
promoguts per l’Ajuntament del Masnou, LIC 18/2021.

Aprovat

Resultat concurs provisió lloc treball vigilant cívic.

Aprovat
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Pròrroga nomenament agents policia local interins per
urgència.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb l'Associació d'Amics de la
Mina Malet amb l'objectiu de col·laborar en l'estudi, la
conservació i la difusió de les mines d'aigua que formen part
del patrimoni cultural del Masnou, per a l'exercici 2021.

Aprovat

Aprovació addenda contracte programa Generalitat 45.7,
relació 51/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 52/2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració: Fundació Ricky Rubio - SUMAR
Centre Obert.

Aprovat

Aprovat

Convocatòria famílies 2021 Línia 3 - Llibres de text curs
2021-2022. Concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva, modificació període de justificació.

Aprovat

Desestimació recurs resolució subvenció per a la igualtat
d’oportunitats de la infància i adolescència per l’any 2021
Línia 1.

Aprovat

Donar de baixa la liquidació de la taxa de plaques, patents i
altres distintius anàlegs corresponent a la concessió de
llicència d'obra major per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial format per 67
habitatges, 1 local d’equipament, 16 trasters i 75 places
d’aparcament a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil,
número 13 (Flos i Calcat, núm. 5) del Masnou.
Arxivar l’expedient de contractació del subministrament
d’una escultura monument als mestres al carrer Maria Ferrer
Mosset del Masnou, per renúncia del licitador convidat, LIC
20/2021.

Aprovat

Aprovat

El Masnou,
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Conveni de col·laboració de reforç escolar entre l’Ajuntament
del Masnou, SUMAR Centre Obert, la Fundació la Calàndria
i Regina Vinyals Rallo.
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
16/09/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
17/09/2021
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