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Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del
17 de març de 2022

Assumptes tractats

Resultat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten assabentats

Donar compte del Decret d'Alcaldia amb número 317 de
data 14 de febrer de 2022, de modificació de les delegacions En resten assabentats
de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Donar compte de l'informe d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat financera en motiu de la Liquidació del En resten assabentats
pressupost 2021.
Donar compte de l’informe anual emès per la Intervenció
general de l’Ajuntament del Masnou relatiu a les resolucions
adoptades pel president/alcalde de l’entitat local contràries a
les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la En resten assabentats
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les
principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes
d’omissió de la funció interventora i els resultats del control
dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de
l’exercici 2021.

Rectificació de l'inventari general de béns i drets de
l'Ajuntament del Masnou a 31 de desembre de 2021.

Ratificació del Decret d'Alcaldia número 295 de l'11 de febrer
de 2022 de nomenament per substitució del representant
titular del Grup Municipal de Fem Masnou al Consell de la
Vila.

Aprovació de la declaració de compromís de lluita contra el
frau, del Sistema d'integritat institucional (SII) i del Pla de
mesures antifrau (PMA).
ACTSEXTR
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AJUNTAMENT DEL MASNOU
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Donar
compte
del
Decret
d'Alcaldia
número
2022LLDA00466 de data 1 de març de 2022, d'aprovació de En resten assabentats
la liquidació pressupostària de l'exercici 2021.

Aprovat

Aprovat

Aprovat
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Canvi de denominació social de l’empresa adjudicatària del
contracte de servei de manteniment, neteja i tractaments
fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres,
talussos, jardineres, correcans i arbrat (lot 1), LIC 6/2020.

Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per
a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per al Concurs d’Instagram de Turisme del
Masnou.

Ratificació del Decret d'Alcaldia número 610 del 14 de març
de 2022 d’aprovació de l’Acord de la Cimera de Qualitat de
l'Aire.

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del
PSC amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la
Discriminació Racial, que es commemora el 21 de març.

Aprovat

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de
JxCAT-UNITS de suport al poble d'Ucraïna i per la fi de la
guerra.

Aprovat

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de
JxCAT-UNITS per a mesures complementàries de mobilitat
davant la reforma integral de l'estació d'Ocata.

Aprovat

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS
sobre el nomenclàtor de carrers amb nom de dones.

Aprovat

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
18/03/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
18/03/2022
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