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Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 25 de novembre de
2021.

Aprovat

Contracte menor per la compra d'estructures de fusta per a les Escoles
Bressol municipals.

Aprovat

Relació de liquidacions CAMA2021-12 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 desembre i serveis complementaris de
novembre de l’exercici 2021.

Aprovat

Padró d’arrendaments urbans del mes de desembre de 2021.

Aprovat

Contractació acumulació de tasques de 3 vigilants cívics pel Pla
d'Ocupació Local.

Aprovat

Contractació acumulació de tasques de 3 operaris de brigada pel Pla
d'Ocupació Local.

Aprovat

Contractació pla ocupacional local 2 auxiliars administratius - agents
energètics.

Aprovat

Contractació pla ocupacional local 1 auxiliar administratiu/va.

Aprovat

LIC 13/2018. Segona pròrroga del contracte de serveis de gestió i
programació de l'espai escènic Ca N'Humet del Masnou.

Aprovat

LIC 10/2020. Devolució garantia definitiva del contracte del
subministrament i els serveis associats de la renovació dels sistemes
d'Informació i Comunicació de l'Ajuntament del Masnou.

Aprovat

LIC 13/2020. Determinació de les tasques assignades a la persona
responsable del contracte de gestió indirecta, en règim de concessió,
del servei d’escola municipal de música.

Aprovat

LIC 4/2021. Exclusió d'un licitador del procediment de licitació de
l'adjudicació dels serveis de manteniment de les instal·lacions de
protecció contra incendis dels equipaments municipals del Masnou.

Aprovat

LIC 12/2021.Exclusió d’un licitador del procediment de licitació per a
l’adjudicació del contracte de prestació del servei d’assessorament,
formació i producció d’accions comunitàries en matèria d’igualtat, per al
desenvolupament del programa Masnou-Coeduca.

Aprovat
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LIC 25/2021. Adjudicació del lot 2 del contracte de subministrament i
servei d'instal·lació i manteniment de maquinari, i d'implantació de la
senyalització horitzontal i vertical per a l'aparcament regulat en calçada
i per als aparcaments soterrats del municipi del Masnou.

Aprovat

LIC 30/2021. Declarar desert el lot 3 i lot 4 de la licitació convocada per
a l'adjudicació del contracte mixt de subministrament i servei
d’instal·lació i manteniment de maquinari, per a l’aparcament regulat en
calçada i per als aparcament soterrats al municipi del Masnou, així com
de la plataforma de gestió integrada i l’aplicació de pagament per mòbil.

Aprovat

Aprovació del calendari de sessions de la Junta de Govern Local per
l'any 2022.

Aprovat

Contracte menor pel servei d'enllumenat del carrer Roger de Flor en el
marc de la Campanya de Nadal 2021.

Aprovat

Aprovar la minuta de l’addenda relativa al servei del Centre d’empreses
de la Casa del Marquès per a l’any 2021.

Aprovat

Aprovació addenda contracte programa generalitat 45.7, relació
68/2021.

Aprovat

Aprovació del "Conveni d'adhesió a la Xarxa de Museus Marítims de la
Costa Catalana".

Aprovat

Recursos de suport Xarxa d’Arxius Municipals - Digitalització i Compres
Conjuntes (acceptació recurs any 2021).

Aprovat

Convocatòria ajuts mobilitat persones joves 2021-2022.

Aprovat

Aprovació de l'aportació municipal per la compensació de la tarifació
social a l'escola bressol Sol Solet, curs 2021-2022.

Aprovat

Aportació municipal per la compensació de la tarifació social a l'escola
bressol La Barqueta, curs 2021-2022.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del serveis per la redacció dels
projectes executius de tres punts de recàrrega de vehicles elèctrics,
mitjançant l’adhesió del municipi del Masnou a la tercera pròrroga de
l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2016.02).

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció de la
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou en
els àmbits del carrer Sant Jordi i del Parc del Llac del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció del projecte
d’ampliació mitjançant remunta del pavelló Ricky Rubio del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció de
l’avantprojecte de rehabilitació del conjunt La Fabriqueta situat al carrer
Bonaventura Bassegoda del Masnou.

Aprovat
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Aprovació inicial del Pla Especial de la finca Bellamar.

Aprovat

Aprovació de la devolució del dipòsit per la restitució de la urbanització
en relació amb les obres de reforma i ampliació d’un habitatge
unifamiliar al carrer de Navarra, núm. 140 del Masnou.

Aprovat

Denegació de la sol·licitud de devolució del dipòsit per la restitució de la
urbanització en relació amb l’expedient X2019008656 per la segregació
d’un habitatge unifamiliar existent al carrer de Sant Felip, núm. 51 del
Masnou.

Aprovat

Concessió de la llicència d’obres majors per a l’enderroc d’una nau
industrial, actualment en desús, situada a l’av. de la República
Argentina núm. 15 del Masnou.

Aprovat

Declaració de caducitat de la llicència d'obres majors per la construcció
d’un garatge al carrer de Jaume I, núm. 38, exp. X2018008696 i arxiu
de l’expedient d’obres majors per la legalització de les obres de divisió
d’un habitatge en dos habitatges al carrer de Mestres Villà, núm. 43,
exp. X2019011208 i concessió de llicència per a l’execució de les
obres de referència, exp. X2021019332.

Aprovat

Adquisició de lluminàries per diverses ubicacions del municipi a través
de l'acord marc amb l'ACM.

Aprovat

Contracte menor del Servei de Coaching laboral i millora competencial
per a dones

Aprovat

Resolució de la convocatòria famílies 2021 línia 2 - Activitats
extraescolars. Subvencions en règim concurrència competitiva

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
03/12/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
03/12/2021
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