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Convocatòria del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del
dia 17 de febrer de 2022
La propera sessió ordinària del Ple Municipal serà el 17 de febrer de 2022, a les 19:00
hores, a la sala de sessions de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 27 de gener de 2022.
2.- Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
3.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4.- Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de pagament
de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al quart trimestre de 2021 i
càlcul del període mig de pagament.
5.- Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la
LO 2/2012 respecte al seguiment del quart trimestre del pressupost 2021 amb motiu de
la seva remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
6.- Aprovació del compte justificatiu corresponent a les aportacions dels Grups
Municipals exercici 2021.
7.- Modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana i de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.
8.- Aprovació inicial de la denominació de la plaça de l'U d'Octubre.
9.- Nomenament del Jutge de Pau titular.
10.- Aprovació de l'increment de les retribucions del personal per a l'any 2022 i
modificació de la relació de llocs de treball.
11.- Compatibilitat de l'empleat 182.
12.- Modificació del sistema d’actualització de les assistències dels regidors.
13.- Aprovació de la diagnosi i el Pla de treball del Projecte Educatiu del Masnou.
14.- Resolució d'al·legacions sobre l'expedient del canvi de la forma de gestió del servei
d'escoles bressol municipals i aprovació definitiva del canvi de la forma de gestió de les
escoles bressol municipals.
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15.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana del
Masnou per a la protecció del front tradicional de Can Targa i de les Cases de Mar.
16.- Verificació del Text refós de la Modificació puntual del PGOU a l’àmbit del Casino
del Masnou.
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17.- Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.
18.- Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
19.- Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per tal de fer el pagament
d'impostos estatals a l'Agència Tributaria de Catalunya (ATC).
20.- Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per a la implementació d'un
procés de participació ciutadana sobre l'estacionament regulat.
[firma]
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El Masnou, 11 de febrer de 2022
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