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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 1 de juliol de 2021
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 23 de juny de 2021.
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Resultat
Aprovat

Donar compte de la relació d’assumptes que passen a comissions informatives.

En resten
assabentats

Padró corresponents a les despeses generals per concessions i cessions d'ús
per a la utilització del domini públic municipal referent al mes de juliol l’exercici
2021.

Aprovat

Relació de liquidacions CAMA2021-07 per la cessió d’ús dels espais i la
prestació dels serveis del centre d’empreses casa del marquès corresponent al
lloguer de despatxos, coworking i cessió d’ús d’espais d’emmagatzematge del
mes de juliol i serveis complementaris maig i juny de l’exercici 2021.

Aprovat

Padró arrendaments corresponent al mes de juliol de l’exercici 2021.

Aprovat

Nomenament funcionari interí substitució tècnica Turisme i Patrimoni.

Aprovat

Procés selectiu tres places agents policia local OPO 2021.

Aprovat

Inadmissió del recurs d'alçada amb registre d'entrada E2021004545.

Aprovat

Inadmissió del recurs d'alçada amb registre número E2021005631.

Aprovat

Contractació d'un vigilant cívic mitjançant contracte d'interinitat.

Aprovat

LIC 10/2021. Explotació, mitjançant concessió, per lots, de dues guinguetes
municipals.

Aprovat

LIC 10/2021. Declarar desert el lot 2 del procediment de licitació per a
l'explotació, mitjançant concessió, per lots, de dues guinguetes municipals.

Aprovat

LIC 21/2021. Explotació, mitjançant concessió, de la guingueta bar-restaurant
del parc Vallmora.

Aprovat

Concurs Instagram 2021 #naturaurbanaalMasnou2021.

Aprovat

Renúncia subvenció per concurrència competitiva atorgada al Casino del
Masnou.

Aprovat

Convocatòria subvencions rehabilitació d'habitatges i edificis d'ús residencial
2021.

Aprovat

Aprovació del recurs Finançament en el àmbits d’igualtat de gènere i de la
diversitat sexual, afectiva i de gènere. Catàleg de serveis de la Diputació de
Barcelona per l'any 2021. Sol·licitud de recursos.

Aprovat

Modificació de la llicència d’obres majors concedida per a la construcció de 6
habitatges unifamiliars en filera (en 2 grups de tres habitatges) amb garatge
comunitari al carrer de Capità Antoni Pagès Millet, núm. 23 del Masnou.

Aprovat
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Legalització de les obres finalització de la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat amb piscina al carrer de Tomàs Ferrer i Sust, núm. 8 del Masnou.

Aprovat

Aprovació del projecte d'enllumenat de la Sendera Marítima entre el carrer Brasil
i el límit amb el terme municipal de Premià de Mar.

Aprovat

Contracte menor per les obres de nou formigonat a la calçada del c. Mare de
Déu de Núria, amb l'encreuament del c. Pep Ventura

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou,
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
02/07/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
02/07/2021
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