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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 25 de novembre de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de caràcter
públic i de la sessió ordinària del 18 de novembre de 2021.

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.
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En resten
assabentats

Sol·licitud de subvenció a l’Institut Català d’Energia de la Generalitat
de Catalunya en el marc del Programa d’incentius a la mobilitat
elèctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774).

Aprovat

Nomenament plaça tècnic mitjà vacant a la plantilla de personal
laboral inclosa OPO 2020 mitjançant concurs-oposició promoció
interna.

Aprovat

Aprovació del resultat del procés selectiu per a la creació d'una borsa
de treball de dissenyadors/es gràfics/ques.

Aprovat

Nomenament técnica auxiliar inspecció del concurs-oposició per cobrir
una plaça vacant inclosa a l'oferta pública ocupació 2018.

Aprovat

LIC 18/2021.Adjudicació del contracte de serveis de cobertura
sanitària dels actes lúdics i esportius promoguts per l’Ajuntament del
Masnou.

Aprovat

LIC 24/2021. Adjudicació del contracte de prestació del servei per a la
gestió i execució de la cursa de Sant Silvestre del Masnou.

Aprovat

LIC 25/2021. Exclusió d'un licitador del lot 2 corresponent al contracte
de subministrament de la senyalització horitzontal i vertical per a
l'aparcament regulat en calçada al municipi del Masnou.

Aprovat

Esmenar l’errada material detectada en l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada en data 4 de novembre de 2021
d’ampliació de crèdit i resolució de les subvencions a empreses locals
afectades per limitació de l'activitat econòmica en motiu crisi sanitària.
Convocatòria 2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament amb l'objectiu de endegar polítiques de cooperació
local descentralitzada als països del Tercer Món per l'any 2021.

Aprovat

Contracte menor per la compra i instal·lació de 6 camps de vòlei
platja.

Aprovat

Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges i del
mar territorial 2022.

Aprovat

Expedient núm. JG2021000047
Codi de verificació electrònic: e79f66ff-305e-47eb-ba89-f2f3dfc5dee6

ÓRGANO

EXPEDIENTE

Extractes

Serveis Generals

X2021019541

Codi Segur de Verificació: e79f66ff-305e-47eb-ba89-f2f3dfc5dee6
Origen: Administració
Identificador documento original: 1147110
Data d'impressió: 02/12/2021 08:22:55
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

Ìe79f66ff-305e-47eb-ba89-f2f3dfc5dee6@Î

DOCUMENT

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 26/11/2021
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 26/11/2021

Transmissió llicència de taxi núm. 16.

Aprovat

Declaració de caducitat de la llicència d'obres majors per canviar d’ús
i rehabilitar un habitatge unifamiliar entre mitgeres a hotel de tres
estrelles al passeig de Prat de la Riba, núm. 67-68 del Masnou,
expedient 806/19.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per a la direcció de les
obres del projecte d’urbanització de l’àrea esportiva de la fase 6 del
parc Vallmora.

Aprovat

Aprovació del contracte menor per la fabricació i muntatge de 150 m
de reixa per protegir les lluminàries dels passos soterrats.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats
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El Masnou, a la data de la signatura electrònica

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
26/11/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
26/11/2021
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