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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 3 de febrer de 2022
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió sessió ordinària de
caràcter públic i de la sessió ordinària del 27 de gener de 2022.

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.
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En resten
assabentats

Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona 2021-2023. Sol·licitud de
recursos per l'any 2022.

Aprovat

Relació de liquidacions CAMA2022-02 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 de febrer i serveis complementaris de gener
de l’exercici 2022.

Aprovat

Convocatòria del concurs-oposició per cobrir cinc places d'administratiu
incloses a l'oferta pública d'ocupació de 2020 i 2021 reservades a la
promoció interna.

Aprovat

LIC 1/2022. Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels plecs
administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de serveis
d’atenció al públic del centre d’interpretació de la mina d’aigua i de la casa
de cultura-oficina de turisme del Masnou.

Aprovat

Aprovació de les bases reguladores de les condicions d’atorgament de les
llicències d’ocupació temporal de la via pública per a la instal·lació de
xurreries al municipi del Masnou i el plec de prescripcions tècniques.

Aprovat

Contracte servei
sancionadors.

expedients

Aprovat

Conveni entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de El Masnou per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) en
l’àmbit de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil, per la cessió de
tres terminals de tecnologia TETRA de la Xarxa RESCAT a l’AVPC del
Masnou.

Aprovat

Conveni marc de col.laboració entre el Servei Català de trànsit i
l'Ajuntament del Masnou en materia de Seguretat viària.

Aprovat

Autorització i exempció de taxes de filmació i d’ocupació de la via pública
per al rodatge al Masnou del projecte acadèmic Stay Creative.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 02/2022.

Aprovat

Sol·licitud de subvenció a l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de
Catalunya en el marc del Programa d’incentius a l’autoconsum i
emmagatzematge amb fonts d’energies renovables i implantació de
sistemes tèrmics renovables al sector residencial mobilitat elèctrica (ref.
BDNS 599248).

Aprovat

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Maresme i l’Ajuntament del Masnou per al desenvolupament de
programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2022.

Aprovat

d'assessorament

jurídic

i

gestió
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Aprovació liquidacions adjudicataris cànon de temporada 2021.

Aprovat

Aprovació de l’addenda al conveni entre l’ajuntament del Masnou i els
titulars de les llicències de taxi número 4 i 11 per a la prestació del servei
de transports a la demanda en el marc d’una prova pilot (4 mesos).
Concessió d’una pròrroga del contracte de les obres relatives al projecte
d’urbanització dels carrers de la Selva i de Pallars del Masnou. LIC
3/2021.
Convocatòria a l'atorgament de l'acta de recepció de les obres
corresponents al Projecte d'Urbanització del PAU La Colomina, finques B5 i B-2.

Aprovat

Aquest punt queda
sobre la taula
Aprovat

Aprovació de la devolució del dipòsit per la restitució de la urbanització en
relació amb les obres de reforma i condicionament per a la conversió d’un
habitatge en hotel-apartament en la finca situada al carrer Montgat núm.
21 del Masnou.

Aprovat

Aprovació de la devolució del dipòsit per la restitució de la urbanització en
relació amb les obres
d’acabament de l’habitatge unifamiliar en
construcció, en fase de distribució i tancaments, amb l’estructura
acabada, situat al carrer del Galió, núm. 26 del Masnou.

Aprovat

Concessió de llicència per la legalització de la col·locació d’un rètol
publicitari en el terreny ubicat entre els carrers de Salvador Espriu, 27 –
35, Abat Escarré, 23 – 31 i Gaietà Buïgas, 26 del Masnou i arxiu de
l’expedient de protecció de la legalitat X2021004076.

Aprovat

Sol·licitud recurs tècnic Estudis de manteniment d'equipaments
esportius/Pla inicial de manteniment del camp municipal d'esports d'Ocata
(DIBA, Catàleg 2022).

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
03/02/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
04/02/2022
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