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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 10 de març de 2022
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 3 de març 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

Ìe54d120a-a2b0-4efb-af40-102f116b9d04iÎ

DOCUMENT

Resultat
Aprovat

Donar compte de l'ordre del dia del Ple del mes de març.

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Padró de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per les parades
de venda en el mercat sermanal corresponent al mes d'abril de
l'exercici 2022.

Aprovat

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

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex Poliesportiu
Municipal corresponent a l'exercici 2022.

Aprovat

Nomenament d'una agent de policia local interina per a la substitució de
l'empleat 649 mentre es troba realitzant el curs de formació básica a
l'ISPC.

Aprovat

Acceptació subvenció DIBA Plans Locals d'Ocupació 2022.

Aprovat

Contractació 3 operaris de brigada pel Pla d'Ocupació Local.

Aprovat

Modificació de l'autorització i disposició (AD) de la despesa per al
pagament de la prima de la pòlissa de responsabilitat de càrrecs
electes i personal al servei de l’administració (lot 3), corresponent a
l’acord marc del servei d’assegurances (exp. 2019.01) del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM).

Aprovat

LIC 6/2022.Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels
plecs administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte del servei
de menjador, en la modalitat de càtering, de les escoles bressol
municipals “Sol Solet” i “La Barqueta”.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 04/2022.

Aprovat

Conveni d'adhesió a la Xarxa de Museus Marítims de la Costa
Catalana.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva de les obres ordinàries del projecte
de reparació de paviment de calçada de diversos carrers del nucli urbà
del Masnou. LIC 14/2016.

Aprovat
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Cancel·lació de la garantia definitiva del Lot 2 del contracte de servei de
la direcció facultativa i direcció d'execució de les obres del projecte
modificat construcció nou Pavelló PAV 2. LIC 6/2018.

Aprovat

Aprovació de la devolució dels dipòsits per la restitució de la
urbanització en relació amb les obres per a l’ampliació i reforma de
l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de Navarra número, 146 del
Masnou.

Aprovat

Concessió de llicència per a la legalització de les obres de reforma i
ampliació d’un habitatge entre mitgeres situat al passeig de Prat de la
Riba, número 76 del Masnou, aixecament de la suspensió de les obres
i arxiu de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística núm. 12/22.

Aprovat

Concessió de llicència per la reforma interior i canvi d’ús d’un local a
un habitatge i garatge, més la divisió horitzontal de l’edifici unifamiliar
entre mitgeres situat al carrer de Joan Miró núm. 84 del Masnou.

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
10/03/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
10/03/2022
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