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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 19 de maig de 2022
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 12 de maig de 2022.

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.
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En resten
assabentats

Contractació d'una treballadora laboral fixa per cobrir una plaça vacant de
personal qualificat C1 inclosoa a l'oferta pública d'ocupació 2019.

Aprovat

Convocatòria d'un concurs-oposició per cobrir una plaça vacant de caporal per
promoció interna inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2022.

Aprovat

Nomenament d'un tècnic administració general interí per cobrir una plaça vacant
convocada.

Aprovat

Aprovació de l'oferta pública ocupació dels processos d'estabilització de
l'ocupació temporal.

Aprovat

Contractació d'una tècnic/a d'habitatge per a la substitució de l'empleada
situació d'IT i maternitat.

en

Aprovat

LIC 3/2020. Primera pròrroga del servei de vigilancia, salvament i socorrisme a
les platges del municipi del Masnou.

Aprovat

LIC 4/2022. Adjudicació del contracte de serveis postals de l’Ajuntament del
Masnou.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i la Federació del
Comerç, la Indústria i el Turisme per la dinamització de l'activitat comercial del
Masnou per l'any 2022.

Aprovat

Informe acceptació renúncia i reintegrament de l'actuació "Impuls per a crear
una APEU al MAsnou" del Pla de Concertació Xarxa de Governs LOcals 2022023 de la DIBA.

Aprovat

Aprovació conveni regulador de la subvenció nominativa entre l’Ajuntament del
Masnou i la Fundació Temps i Compromís per l'any 2022.

Aprovat

Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de
millora dels serveis socials_Codi: 22/Y/318170. Convocatòria DIBA: Catàleg
2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022.

Aprovat

Acceptació de la revocació de l'actuació 20/Y/286895 Acompanyament a joves
nouvinguts sense acompanyament familiar i acció comunitària.

Aprovat

Aprovació de la revocació total de la subvenció 2021 atorgada a l’Associació
Veïnal del Cul d’Ocata.

Aprovat

Aprovació de la revocació total de la subvenció 2021 atorgada a l’Associació
AFS Intercultura.

Aprovat
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Aprovació de la revocació total de la subvenció 2021 atorgada a l’Associació
Save the Project.

Aprovat

Aprovació de la revocació total de la subvenció 2021 atorgada al Club Tenis
Masnou

Aprovat

Aprovació de la subvenció nominativa amb AKONGA (Fascurt) 2022.

Aprovat

Aprovació subvenció nominativa 2022 amb la Assocació d'Amics de la Mina
Malet.

Aprovat

Préstec temporal objecte del Museu Maqueta de la Coca de Mataró per al cicle
d'exposicions "El Maresme de Ca l'Antiga".

Aprovat

Revocació subvenció infància i adolescència.

Aprovat

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'escola Sagrada Família i
l'Ajuntament del Masnou amb l'objectiu de realitzar activitats diverses de
caràcter educatiu durant l'any 2022.

Aprovat

Convocatòria 2022 - Subvencions concurrència competitiva. Línia 1 Activitats
d'estiu "Fakaló"

Aprovat

Convocatòria 2022 - Subvencions concurrència competitiva. Línia 2 Activitats
extraescolars curs 2022/2023.

Aprovat

Convocatòria 2022 - Subvencions concurrència competitiva. Línia 3 Llibres de
text curs 2022/2023.

Aprovat

Conveni regulador de subvenció directa amb la Fundació El Molí d'en Puigvert
per l’any 2022.

Aprovat

Aprovació conveni regulador de la subvenció nominativa entre l’Ajuntament del
Masnou i l'Associació Pro-Disminuïts Psíquics del Masnou (DISMA) amb
l'objectiu de realitzar activitats en materia d'atenció i integració de persones amb
disminució psíquica i recolzament a les seves famílies durant l'any 2022.

Aprovat

Aprovació conveni regulador de la subvenció nominativa entre l’Ajuntament del
Masnou i la Fundació Privada Maresme amb l'objectiu de realitzar activitats en
matèria d'atenció i integració social de les persones amb disminució psíquica del
Masnou durant l'any 2022.

Aprovat

Aprovació subvenció nominativa a l'Associació de Defensa dels Animals del
Masnou peluts i pelats (ADAM) amb l'objectiu de col·laborar en el finançament
d'activitats en matèria de protecció dels animals al municipi del Masnou l'any
2022.

Aprovat

Aprovació conveni regulador de la subvenció nominativa entre l’Ajuntament del
Masnou i Afibromare durant l'any 2022.

Aprovat

Aprovació conveni regulador de la subvenció nominativa entre l’Ajuntament del
Masnou i l’Associació de familiars de persones amb malaltia mental del Masnou
(ESQUIMA) durant l'any 2022.

Aprovat
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Sotmetre a informació pública el Pla Especial Urbanístic de l'àmbit del port del
Masnou, amb l’estudi ambiental estratègic.

Aprovat

Concessió de llicència per a l’actuació en façana i espai lliure exterior de
l’edificació en l'habitatge unifamiliar situat al carrer de Barcelona, núm. 16 del
Masnou.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva de les obres per a l’adequació d’espais per
a la instal·lació complementària de la cuina de l’escola Ocata, Lot 1. LIC 8/2018.

Aprovat

Aprovació de contracte menor pel servei de redacció de Plecs Tècnics i Informe
de Necessitats (Administratives) de la propera licitació del Sistema de Recollida
de Residus, Neteja Viària i de Platges.

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
20/05/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
20/05/2022
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