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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 21 d´octubre de 2021
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 14 d'octubre de 2021.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
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Resultat
Aprovat
En resten
assabentats

Contractació control financer de contractes menors 2020 a través de l’acord
Marc ACM Lot 5 sublot 5.1 Altres treballs de col•laboració inclosos en els
plans anuals de control financer dels òrgans interventors, província de
Barcelona.

Aprovat

Rectificació de l'error en l'apartat proves físiques de les bases que han de
regir el concurs-oposició per cobrir tres places d'agent de policia local.

Aprovat

Convocatòria del concurs per a la provisió d'un lloc treball de treballador/a
social.

Aprovat

Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir interinament una plaça vacant
de tècnic/a mitjà destinada a cobrir el lloc de treballador/a social.

Aprovat

LIC 11/2021. Adjudicació del contracte de serveis del delegat de protecció de
dades mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació.

Aprovat

LIC 19/2021. Adjudicació del contracte de subministrament d'un equip de so i
els seus complements a l'Espai Escènic Iago Pericot.

Aprovat

LIC 27/2021. Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels plecs
administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de servei de control
higienicosanitari i de prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions
municipals.

Aprovat

Rectificació error material dels acords d’aprovació de l’aplicació de la
despesa de l’Acord marc del servei d’assegurances (exp. 2019.01).

Aprovat

Declarar la Fira de Nadal 2021 d’interès local.

Aprovat

Ampliació de productes de venda de la parada 33 del Mercat Municipal.

Aprovat

Aprovació addenda contracte programa generalitat 45.7, relació 57/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials subministrament, relació 58/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials subministrament, relació 59/2021.

Aprovat

Aprovació addenda contracte programa generalitat 45.7, relació 60/2021.

Aprovat

Proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i Càritas
diocesana de Barcelona,voluntariat projecte RADARS 2021-2022.

Aprovat

Aprovació liquidacions exercici 2021 - Altes Teleassistència - Preu públic 1
per prestació de serveis d'atenció domiciliària.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb la Comunitat de Propietaris de l'Aigua i de la
Mina Cresta 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
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Aprovació de la devolució del dipòsit per la restitució de la urbanització en
relació amb les obres de reforma interior d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres situat al carrer de Lluís Millet, núm. 37 del Masnou.

Aprovat

Canvi de titular de la llicència d’obres majors per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar de 33 habitatges, 66 places d’aparcaments i 33 trasters, amb
zona comunitària al carrer de Marta Mata, núm. 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 15 i al carrer
de Gaietà Buïgas, núm. 30 i 42 del Masnou.

Aprovat

Concessió de pròrroga per iniciar les obres de construcció d’un edifici
plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial format per 40 habitatges, 40
places d'aparcament, 1 equipament i un local a la plaça de Duc d’Ahumada,
núm. 2 del Masnou.

Aprovat

Concessió de la llicència d’obres majors per la reforma interior amb afectació
d’estructura de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer de Sant
Josep, núm. 10 del Masnou.

Aprovat

Concessió de la llicència d’obres majors per la construcció d’un edifici
plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial format per 67 habitatges, 1 local
d’equipament, 16 trasters i 75 places d’aparcament a la plaça Nova de les
Dones del Tèxtil, número 13 (Flos i Calcat, número 5) del Masnou.

Aprovat

Contractació subvenció Programa de Garantia Juvenil 2021-2022

Aprovat

LIC 25/2021. Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels plecs
administratius i tècnics per a l'adjudicació 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

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou,
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[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
22/10/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
22/10/2021
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