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2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 06/05/2022

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 5 de maig de 2022
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l’acta de la sessió ordinària de caràcter
públic i de la sessió ordinària de 28 d'abril de 2022.

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.
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En resten
assabentats

Relació de liquidacions CAMA2022-05 per la cessió d'ús dels espais i la
prestació dels serveis del centre d'empreses Casa del Marqués
corresponent al lloguer de despatxos, coworking i cessió d'ús d'espais
d'emmagatzematge del mes de maig i serveis complementaris d’abril
de l’exercici 2022.

Aprovat

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

Aprovat

Modificació del Protocol de formació.

Aprovat

Contractació d'una educadora social per cobrir un lloc de treball
d'educador/a social mentre estigui reservat a la persona titular.

Aprovat

Nomenament d'un gestor de l'OAC interí per a la substitució de
l'empleada 185 en situació d'incapacitat temporal.

Aprovat

Convocatòria del concurs-oposició per cobrir una plaça de
sotsinspector/a vacant a la plantilla de personal funcionari i inclosa a
l'oferta pública ocupació 2022.

Aprovat

LIC 1/2021.Modificació contracte de serveis de maquetació, impressió i
gestió de la publicitat del butlletí "El Masnou Viu".

Aprovat

LIC 2/2022. Adjudicació del contracte de concessió administrativa per a
l'explotació de la guingueta bar-restaurant de propietat municipal
situada al Parc Vallmora.

Aprovat

LIC 3/2022. Adjudicació del contracte dels serveis d’abalisament de les
platges del municipi del Masnou serveis d'abalisament a les platges del
municipi del Masnou.

Aprovat

LIC 9/2017. Devolució de la garantia definitiva del contracte de gestió
del servei d'estacionament amb limitació horària de vehicles a la via
pública del municipi en règim de concessió.

Aprovat

Finançament dels serveis socials bàsics. Codi: 22/Y/318493.
Convocatòria DIBA: Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals
2022.

Aprovat

Proposta d'aprovació de la "Instrucció per a la instal·lació de
comptadors provisionals socials d'aigua a precari.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva de les obres relatives al projecte
de reurbanització del carrer Ciutat Sant Sebastià fins el carrer Fra
Juníper Serra del Masnou. LIC 15/2019.

Aprovat
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Cancel·lació de la garantia definitiva de les obres relatives al projecte
d’adequació d’un local al Complex Esportiu Municipal del Masnou. LIC
17/2019.

Aprovat

Concessió d’una pròrroga del contracte de les obres relatives al
projecte d’urbanització de l’àrea esportiva del Parc Vallmora del
Masnou. LIC 23/2021.

Aprovat

Desistiment i arxiu de l’expedient instruït per la sol·licitud de llicència
d’obres per a la reforma i ampliació per convertir un habitatge en dos
habitatges unifamiliars aïllats, situats al carrer Ciutat Vila Jardí, número
24 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]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
06/05/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
06/05/2022
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