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SIGNATURES

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 20/01/2022
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 21/01/2022

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 20 de gener de 2022
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 13 de gener de 2022.
Donar compte de l'ordre del dia del Ple del mes de gener.

Aprovat
En resten
assabentats

Relació de liquidacions CAMA2022-01 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 gener 2022 i serveis complementaris de desembre de l'exercici 2021.

Aprovat

Nomenament d'un agent de la policia local per cobrir interinament una plaça
mentre el titular cobreix una plaça de caporal.

Aprovat

Convocatòria d'un procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de
tècnics i tècniques de grup A.

Aprovat

LIC 23/2018. Segona pròrroga del contracte de serveis de dinamització i gestió
del Club de la Feina de l'Ajuntament del Masnou.

Aprovat

Conveni de col·laboració per impulsar accions per al desenvolupament
econòmic i l’ocupació dels ajuntaments d’Alella, El Masnou, Montgat, Tiana i
Teià per als anys 2022 i 2023.

Aprovat

Declaració de caducitat de la llicència d'obres majors per a la construcció d’un
edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial format per 67 habitatges, 1
local d’equipament, 16 trasters i 75 places d’aparcament a la plaça Nova de les
Dones del Tèxtil, número 13 (Flos i Calcat, núm. 5) del Masnou.

Aprovat

Aprovació del contracte menor pel servei de manteniment dels jocs infantils del
municipi, de gener a juny de 2022.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou, a la data de la signatura electrònica

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

Ì650a03fc-20a4-424d-9030-aaf3d1ebcc2c2Î

DOCUMENT

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
20/01/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
21/01/2022

Expedient núm. JG2022000002
Codi de verificació electrònic: 650a03fc-20a4-424d-9030-aaf3d1ebcc2c

