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Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del
16 de juny de 2022
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 19 de
maig de 2022.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten assabentats

Donar compte dels informe de control financer definitius i de
cadascuna de les auditories per donar compliment als art. En resten assabentats
36.1 del RCIL i 213 i 220.4 del TRLRHL. (PACF 2021).

En resten assabentats

Reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2022 de despeses
de l'exercici 2021 amb càrrec a l'exercici 2022.

Aprovat

Aprovació inicial de l'expedient 10/2022 modificació per
suplement i crèdit extraordinari.

Aprovat

Aprovació inicial de l'expedient 11/2022 modificació sota les
modalitats de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
finançada amb romanent de Tresoreria per despeses
generals.

Aprovat

Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal.

Aprovat

Modificació complement productivitat.

Aprovat

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal
laboral i aprovació de la modificació de la relació de llocs de
treball 2022.

Aprovat

Aprovació inicial del reglament regulador del teletreball a
l'Ajuntament del Masnou.
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Donar compte al Ple del Pla Anual Control Financer 2022.

Aprovat
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Aprovació de la delegació de competències, del conveni de
col·laboració i de les bases reguladores per a la participació
dels ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana,
Tordera i Vilassar de Mar en l’organització del Concurs de
Música Jove 2022 (18a edició).

Aprovat

Resolució de les al·legacions presentades i aprovació
provisional del Pla Especial d’Ordenació de façanes i espais
comunitaris del conjunt residencial Bell Resguard del
Masnou.

Aprovat

Aprovació inicial del projecte de remunta d’una planta al
pavelló esportiu Ricky Rubio del Masnou.

Aprovat

Modificació del conveni entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l’Autoritat
del Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i
l’Empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions
mitjançant els serveis regulars de transport públic de
viatgers urbà i interurbà al Masnou.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i el
Consell Comarcal del Maresme per la compra agregada
d'energia elèctrica i gas.

Aprovat

Modificació del nomenament de la persona interventora
tècnica per la reversió del servei de les Escoles Bressols
municipals.

Aprovat

Declaració institucional presentada pels grups municipals
d'ERC i JxCAT-UNITS de suport als jutges de Pau.

Declaració institucional presentada pels grups municipals
d'ERC i PSC per denunciar les accions LGTBI-fòbiques
succeïdes aquest mes de juny al Masnou.

Aprovat

Aprovat

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
17/06/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
17/06/2022
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