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1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 27/12/2021
2.- La secretària accidental - MARIA REIS OLIVERAS TRULLOLS - 27/12/2021

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 23 de desembre de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 16 de desembre
de 2021.

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.
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En resten
assabentats

Nomenament plaça de subaltern vacant a la plantilla de personal
laboral fix inclosa OPO 2017 mitjançant concurs-oposició promoció
interna.

Aprovat

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

Aprovat

Nomenament d'una agent de policia local per cobrir una plaça
vacant interinament.

Aprovat

Nomenament d'un agent de la policia local per cobrir interinament
una plaça mentre el titular cobreix una plaça de caporal.

Aprovat

Nomenament d'un agent de policia local interí per a la substitució per
incapacitat temporal de l'empleat 240.

Aprovat

Nomenament d'un agent de policia local interí per substituir
l'empleada 658 mentre realitza curs formació básica ISPC.

Aprovat

Aprovació addenda contracte programa generalitat 45.7, relació
74/2021.

Aprovat

Adhesió al programa de prestació del Servei Local de
Teleassistència. Liquidació de Setembre de a Desembre de 2021.

Aprovat

Renuncia a la “Subvenció per a la implementació de programes
estratègics i projectes específics dels museus” per a la “Renovació
del servei educatiu del Museu Municipal de Nàutica del Masnou,
amb codi 57/2021, i reintegrament.

Aprovat

Aportació municipal per la compensació de la tarifació social a
l'escola bressol Sol Solet, 1r trimestre curs 2021-2022.

Aprovat

Renúncia ajut del fons de prestació “Plans de contingència en salut
pública local per a fer front a la COVID-19”.

Aprovat

Incoació de l’expedient de reversió del servei d’estacionament amb
limitació horària de vehicles a la via pública del municipi del Masnou,
en règim de concessió de serveis.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres d’instal·lació d’una
canonada d’aigua a la platja, del carrer Mare de Déu de Núria fins al
carrer Brasil del Masnou.

Aprovat

Expedient núm. JG2021000051
Codi de verificació electrònic: 50c96c46-c74a-4f2e-8ada-fe423075a0ac

ÓRGANO

EXPEDIENTE

Extractes

Serveis Generals

X2021020868

Codi Segur de Verificació: 50c96c46-c74a-4f2e-8ada-fe423075a0ac
Origen: Administració
Identificador documento original: 1173109
Data d'impressió: 14/01/2022 09:33:31
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 27/12/2021
2.- La secretària accidental - MARIA REIS OLIVERAS TRULLOLS - 27/12/2021

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert
simplificat abreujat amb un únic criteri de valoració de les obres del
projecte d’arranjament de voreres a diverses ubicacions del
municipi. LIC 32/2021.

Aprovat

Adjudicació contracte menor per la redacció del projecte d’una zona
d’esbarjo per a gossos al Parc Vallmora del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres d’adequació dels
entorns del pavelló municipal del Masnou.

Aprovat

Denegació de la pròrroga per a l'acabament de les obres de
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de
Capità Mirambell, núm. 12 del Masnou, exp. X2019008185 (946/19).

Aprovat

Concessió de la llicència d’obres majors per a la construcció de tres
edificis plurifamiliars amb piscina, formats per un total de 42
habitatges amb accés pel carrer de Salvador Espriu, números 46 A,
B, C, D i E i 84 places d’aparcament amb accés pels carrers de
Salvador Espriu, número 48 i de Marta Mata, número 84 del
Masnou.

Aprovat

Concessió de la llicència d’obres majors per a la construcció d’una
promoció de cinc edificis plurifamiliars amb piscina, formats per un
total de 42 habitatges amb accés pel carrer de Salvador Espriu,
números 27, 29, 33 i 35 i pel carrer de Gaietà Buïgas, número 26 i
de dues zones d’aparcament amb 84 places i 42 trasters amb accés
pels carrers d’Abat Escarré, números 23 i 31 del Masnou.

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]
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
27/12/2021

La secretària accidental
MARIA REIS OLIVERAS TRULLOLS
27/12/2021
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