ÓRGANO

EXPEDIENTE

Extractes

Serveis Generals

X2022005505

Codi Segur de Verificació: 57c3944d-64ae-43ed-8e55-b0cd4ed4cebe
Origen: Administració
Identificador documento original: 1279216
Data d'impressió: 08/04/2022 12:20:34
Pàgina 1 de 2

SIGNATURES

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 07/04/2022
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 08/04/2022

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 7 d´abril de 2022

ACTSEXTR
v. 2021/11

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

Ì57c3944d-64ae-43ed-8e55-b0cd4ed4cebe]Î

DOCUMENT

Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 31 de març de
2022

Aprovat

Padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions administratives
en el Mercat Municipal corresponent al mes d'abril de l'exercici 2022.

Aprovat

Padró de les despeses generals per concessions i cessions d'ús per a
la utilització del domini públic municipal corresponent al mes d'abril de
l'exercici 2022.

Aprovat

Resultat del procés selectiu per a la creació borsa tècnics/ques de
grup A.

Aprovat

LIC 4/2021. Manteniment de les instal·lacions de protecció contra
incendis dels equipaments municipals del Masnou.

Aprovat

Ampliació termini execució contracte de subministrament, mitjançant
compra, de dos vehicles híbrids amb transformació policial.

Aprovat

LIC 9/2022. Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels
plecs administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de
serveis de manteniment de la telefonia i l’electrònica de xarxa de
l’Ajuntament del Masnou.

Aprovat

Acceptació del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació que
utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc” concedit per la Diputació de
Barcelona – Catàleg 2022.

Aprovat

Renúncia lliure i gratuïta de la concessió administrativa,
instrumentada jurídicament com un dret de superfície, de les parades
situada al carrer d’Itàlia, 50, Illa 1-B, Illa 1-CD del Mercat Municipal.

Aprovat

Renúncia lliure i gratuïta de la concessió administrativa,
instrumentada jurídicament com un dret de superfície, de la parada
Illa 1-A (parada número 18) del Mercat Municipal.

Aprovat

Aprovació de la reestructuració de l'oferta de places de l'escola
bressol municipal La Barqueta - Curs 2022/23.

Aprovat

Aprovació del tancament econòmic del curs 2020-2021 del programa
de formació i inserció (PFI – PTT).

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex
Poliesportiu Municipal corresponent al mes d'abril de l'exercici 2022.

Aprovat

Padró referent a la Taxa per ocupació de terrenys d’us públic amb
taules i cadires corresponent a l’exercici de 2022.

Aprovat

Denegació de la sol·licitud de llicència d’obres majors per canviar d’ús
el local comercial situat al carrer de Joan Llampallas, núm. 35 del
Masnou, per destinar-lo a habitatge.

Aprovat
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Acceptació dels recursos i aprovació del cofinançament (Pla d'estalvi
energètic del CF Masnou i Estudis de manteniment d'equipaments
esportius CF Ocata)

Aprovat

En resten
assabentats

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
07/04/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
08/04/2022
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