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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 6 de maig de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 29 d'abril de 2021.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
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Aprovat
En resten
assabentats

Aprovar el pagament a justificar per formalitzar la societat mercantil
municipal.

Aprovat

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

Aprovat

Resultat procés selectiu tres places caporal policia local OPO 2019.

Aprovat

Resultat del procés selectiu plaça sotsinspector interina substitució
titular.

Aprovat

Contractació d'un operari de serveis urbans per substitució de
vacances.

Aprovat

Actualització centraleta telefònica corporativa.

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules
particulars per a l’adjudicació de l’explotació, mitjançant concessió, de
parades del mercat municipal de l’Ajuntament del Masnou, LIC
8/2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb la Fundació ASCA per al suport de
projectes emprenedors i d'economia social.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 19/2021.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres de construcció de dos
bases esportives a la platja del Masnou.

Aprovat

Reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer del
Vallès, núm. 32 del Masnou.

Aprovat

Construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Sant
Miquel, núm. 77 del Masnou.

Aprovat

Aprovació de la devolució del dipòsit per a la restitució de la
urbanització en relació amb l’expedient
X2020014975 per a
l’enderroc d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al passatge de
Caramar, núm. 7 del Masnou.

Aprovat

Esmenar l’errada material detectada en l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada en data 15 d’abril de 2021 de
concessió de llicència d’obra major per la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina al carrer de Cornellà, núm. 2 A del
Masnou.

Aprovat
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Enderroc d’un habitatge entre mitgeres situat al carrer d’Àngel
Guimerà, núm. 14 del Masnou.

Aprovat

LIC 13/2020. Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs per
a l'adjudicació de la gestió indirecta de la concessió del servei de
l’escola municipal de música del Masnou (LIC 13/2020).

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou,
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[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
06/05/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
06/05/2021
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