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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 7 d´octubre de 2021
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 30 de setembre de 2021.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Relació de liquidacions CAMA2021-10 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 d’octubre i serveis complementaris de setembre de l’exercici 2021.

ACTSEXTR
v. 2019/07

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

Ì59f90dc9-dbed-4bff-af31-2ceebÇpWMÈ9zÎ

DOCUMENT

Resultat
Aprovat
En resten
assabentats
Aprovat

Padró arrendament corresponent al mes d'octubre de l’exercici 2021.

Aprovat

Nomenament d'un funcionari inerí com a tècnic de Turisme i Patrimoni per la
jornada que no realitza la titular de la plaça que es troba gaudint d'una
reducció de jornada.

Aprovat

Convocatòria procés selectiu per cobrir interinament una plaça vacant de
tècnic mitjà destinada al lloc de treball de professor/a CFPAM.

Aprovat

Adjudicació lot 4, parada 3 (P-48), del contracte de l'explotació, mitjançant
concessió, de parades del mercat municipal de l'Ajuntament del Masnou, LIC
8/2021.

Aprovat

LIC 4/2021. Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs per a
l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions de
protecció contra incendis dels equipaments municipals del Masnou.

Aprovat

LIC 16/2021.Desistiment del lot 3 de la licitació convocada pel procediment
obert amb diversos criteris de valoració del contracte de servei de control de
plagues, control d’aus urbanes i control higienicosanitari i de prevenció i
control de la legionel·losi a les instal·lacions municipals.

Aprovat

Covneni de col.laboració entre l'Ajuntament del Masnou i la Federació del
Comerç, la Indústria i el Turisme per l'any 2021 amb l'objectiu de regular el
règim d'obligacions derivat de la participació municipal en el finançament de
les activitats que realitzarà la Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme
en matèria de promoció de l'activitat comercial al municipi.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 56/2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb la Comunitat de Propietaris de l'Aigua i de la
Mina Murot-Patrana amb l'objectiu de col·laborar en l'estudi, la conservació i la
difusió de les mines d'aigua que formen part del patrimoni cultural del Masnou,
per a l'exercici 2021.

Aprovat

Aprovació del canvi d’aplicació pressupostària del Conveni Projecte Home
2019-2023 per la implementació del programa Joc de claus a l’alumnat de
secundària dels centres educatius del Masnou, fins el curs 2022-2023.

Aprovat

Adjudicació de les obres relatives al projecte de reurbanització dels carrers
Uruguai i Brasil del Masnou. LIC 9/2021.

Aprovat

Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del polígon delimitat per la
MPGOU en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N2.

Aprovat
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Modificació de la llicència d’obres majors concedida en data 22 de juliol de
2021 per la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer
de Girona núm. 2 del Masnou, aixecament de la suspensió provisional de les
obres i arxiu de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística 27/21.

Aprovat

Aprovació contracte menor per l'obra de millora de les voreres de l'entorn de
Plaça Espanya.

Aprovat

Aprovació contracte menor per l'obra d'asfaltat de diversos carrers.

Aprovat

Sol·licitud de subvenció Treball i Formació 2021. Línies DONA i MG45.

Aprovat

Sol·licitud de subvenció Treball i Formació 2021. Línia joves tutelats i
extutelats.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
11/10/2021

La secretària accidental
MONICA ESPINAS MARTINEZ
11/10/2021
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