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Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 24 de febrer de
2022.

Aprovat

Relació de liquidacions CAMA2022-03 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 març i serveis complementaris de
febrer de l’exercici 2022.

Aprovat

Padró arrendaments urbans del mes de març de l'exercici 2022.

Aprovat

Contractació d'una tècnica d'Educació per a la substitució de l'empleat
55 que es troba en situació d'IT.

Aprovat

Nomenament d'un agent de la policia local interí per a la substitució de
l'empleat 535 que es troba realitzant el curs de formació básica a l'ISPC

Aprovat

LIC 17/2016. Segona pròrroga del contracte del servei de gestió
informàtica del Centre de Distribució d’Aliments “Punt Solidari” de
l’Ajuntament del Masnou.

Aprovat

LIC 2/2018. Imposició d’una penalització directa del contracte dels
serveis d’abalisament de les platges del municipi del Masnou, incoat a
l’adjudicatari Excavaciones i Obres Roda, SL.

Aprovat

LIC 3/2022. Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels
plecs administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de serveis
d’abalisament de les platges del municipi del Masnou.

Aprovat

LIC 4/2022. Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels
plecs administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de serveis
postals de l’Ajuntament del Masnou.

Aprovat

LIC 5/2022. Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels
plecs administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de serveis
d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria.

Aprovat

Sol.licitud del Recurs Material de Servei de Carpes a la DIBA, Catàleg
2022.

Aprovat

Declaració de l'activitat Gangues al carrer d'interès local.

Aprovat

Aprovació de la de Convocatòria Específica per a la participació com a
expositor a la 21a Fira Comercial i Gastronòmica del Masnou (7 i 8 de
maig de 2022).

Aprovat
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Aprovació ajuts socials diversos, relació 03/2022.

Aprovat

Aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
departament d'Educació, i l'Ajuntament del Masnou per a la creació de
l'Oficina Municipal d'Educació.

Aprovat

Aprovació de l'aportació inicial 2022 al Consorci per a la Normalització
Lingüística per la gestió del Servei/Oficina de Català.

Aprovat

Aprovació de l'Addenda 2022 relativa al conveni de col·laboració i
d’encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i
l'Ajuntament del Masnou relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge al Masnou.

Aprovat

Aprovació de l'Addenda 2022 relativa al conveni de col·laboració entre
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament del Masnou del
programa de mediació per al lloguer social d’habitatges.

Aprovat

Atorgament de credencial professional per assalariats adscrits a la
llicència municipal de taxi número 8.

Aprovat

Acceptació de l’ajut econòmic del programa general d’inversions del Pla
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de
Barcelona.

Aprovat

Concessió de llicència per la legalització de les obres de la construcció
d’una piscina en la finca del carrer del Parlament de Catalunya, número
11 del Masnou, realitzades sense llicència.

Aprovat

Concessió de llicència per la legalització de les obres d’enderroc de
l’edifici comercial entre mitgeres situat al carrer de Pere Grau, número
54 del Masnou, realitzades sense llicència.

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]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
04/03/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
04/03/2022
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