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SIGNATURES

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 17/02/2022
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 17/02/2022

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou
del 17 de febrer de 2022
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 10 de febrer de 2022.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Aprovat
En resten
assabentats

Estimació recurs alçada E2021021603 i nomenament funcionària de
carrera d'una tècnica auxiliar d'inspecció.

Aprovat

Resultat del concurs per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a
d’Educació.

Aprovat

Resultat del concurs per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a
Promoció Econòmica.

Aprovat

Resultat del concurs per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a Disseny
Gràfic i Identitat Visual.

Aprovat

Resultat del concurs per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a de
Protecció Civil.

Aprovat

Contractació d'un operari de brigada per a la substitució de l'empleat 346
en situació d'incapacitat temporal.

Aprovat

LIC 2/2020 Contracte de concessió del servei de bar restaurant situat al
complex esportiu municipal.

Aprovat

Indemnització a l'Associació Dinàmic per la resolució del Servei
d'Informació i Dinamització de Ca n'Humet.

Aprovat

Acceptació de préstec temporal d'objectes del Museu Municipal de Nàutica
del Masnou a Ca l'Antiga de Teià.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció del projecte de
reurbanització del carrer de Rafael de Casanova, en el tram comprès entre
l’avinguda de Joan XXIII i el Torrent Umbert del Masnou.

Aquest punt
queda sobre la
taula

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.

Aprovat

Aprovació de la devolució del dipòsit per la restitució de la urbanització en
relació amb les obres de reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres situat al carrer de Mare de Déu del Carme, núm. 40 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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