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Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del
21 de juliol de 2022
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 16 de
juny de 2022.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten assabentats

Donar compte de l'informe resum anual dels resultats del
control intern, que s'estableix a l'article 213 del Text Refós En resten assabentats
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de l'exercici
2021.
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Aprovació del Compte General exercici de l'exercici 2021 de
l'Ajuntament del Masnou.

Aprovat

Aprovació inicial de l'expedient número 13/2022 de
Modificació de Crèdit en la modalitat de Suplement i Crèdit
Extraordinari.

Aprovat

Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys
d’ús públic local.

Aprovat

Modificació del nomenament de representant suplent amb
capacitat reconeguda al sector de l’hosteleria al Consell de
Promoció Econòmica.

Aprovat

Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els
termes municipals del Masnou i de Premià de Mar.

Aprovat

Festius locals per a l’any 2023.

Aprovat

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Masnou per l'ús i
gestió de les borses de personal d'àmbit comarcal per
ocupar llocs de treball de caràcter temporal.

Aprovat

Subrogació del personal de les escoles bressol municipals
Sol Solet i La Barqueta.

Aprovat

Aprovació del calendari d'obertura dels establiments
comercials en diumenge i dies festius per l'any 2023.

Aprovat
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Aprovació baixa parcial del cànon municipal de les
guinguetes de temporada de la platja, temporada 2021 i
devolució de l'import que correspongui.
Declaració de la continuïtat del servei d’abastament d'aigua
potable del Masnou fins al 31 d’octubre de 2025.
Aprovació del nou encàrrec de gestió del servei públic
municipal d'estacionament regulat de vehicles de
l'Ajuntament del Masnou a la societat mercantil de capital
íntegrament públic Serveis Urbans del Masnou, Empresa
Municipal, SL (SUMEM).
Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de
Fem Masnou, en nom de la Plataforma Recuperem el Baix
Maresme, obrim la carretera N-II a El Masnou més espai
públic per a les persones i més mobilitat saludable.

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Declaració institucional presentada pels grups municipals
d'ERC i PSC per a la recuperació cívica de la Nacional II i la
millora de la mobilitat comarcal.

Aprovat

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de
Fem Masnou sobre els fets ocorreguts a la tanca de Melilla
el 24 de juny de 2022.

Aprovat

Declaració institucional presentada pels grups municipals
d'ERC-AM i JxCAT-UNITS per l'aprovació del manifest de
l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació.

Aprovat

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs
d'adhesió de l'Ajuntament del Masnou al 21 d'agost, dia
internacional de commemoració i homenatge a les víctimes
del terrorisme.

Aprovat

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
22/07/2022

Secretària accidental
CAROLINA LEON EZPELETA
22/07/2022
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