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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 21 d´abril de 2022
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 7 d'abril de 2022.
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Aprovat

Donar compte de l'ordre del dia del Ple del mes d'abril.

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

LIC 11/2022.Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels
plecs administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de
serveis de socorrisme i salvament aquàtic al complex esportiu del
Masnou.

Aprovat

Acceptació del fons de prestació “Suport al foment del teixit comercial,
mercats i fires locals” concedit per la Diputació de Barcelona –
Catàleg 2022.

Aprovat

Justificació

Aprovat

subvenció

2021

àrea

Comunitat

i

Persones.

Aprovació ajuts socials diversos, relació 07/2022.

Aprovat

Fons de prestació activitats culturals del cicle festiu.

Aprovat

Aprovació de la justificació, revocació parcial i pagament de la
subvenció 2021 a l'AFA IE Lluís Millet.

Aprovat

Aprovació de la justificació, revocació parcial i pagament de la
subvenció 2021 a l'AFA Ferrer i Guardia.

Aprovat

Acceptació de l'ajut del Programa
Responsables i Educadors 2030.

d'Equipaments

Aprovat

Acceptació subvenció 2022 Diputació de Barcelona. Actuació
"Digitalització i condicionament d'equipaments esportius".

Aprovat

Acceptació d'una subvenció 2022 Diputació de Barcelona. Actuació
“Dinamització de l’activitat física i l’esport.

Aprovat

Conveni entre els Ajuntaments de Premià de Mar, El Masnou i
Montgat per a l'organització de la Cursa de la dona tres viles.

Aprovat

Renúncia subvenció Fakaló AMPA Escola Bergantí.

Aprovat

Acceptació fons de prestació Seguretat i salubritat a les platges.

Aprovat

Aprovació compte justificatiu, pagament i revocació dels imports no
justificats, de la subvenció municipal (conveni) de l'exercici 2021, a
l'Associació Pro-Disminuïts Psíquics del Masnou (DISMA).

Aprovat

sectorial
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Aprovació de la liquidació de les obres ordinàries relatives al projecte
de rehabilitació parcial del CEIP Ocata del Masnou. LIC 2/2021.

Aprovat

Concessió d’una pròrroga del contracte de les obres relatives al
projecte de rehabilitació de l’edifici dels Masovers de la casa del
Marqués del Masnou. LIC 14/2021.

Aprovat

Aprovació del projecte executiu per a la instal·lació fotovoltaica
d’autoconsum col·lectiu sobre la coberta de l’Edifici Centre del
Masnou.

Aprovat

Aprovació del projecte executiu per a la instal·lació fotovoltaica
d’autoconsum individual sobre la coberta del Complex Esportiu
Municipal - coberta pavelló nou del Masnou.

Aprovat

Declaració de desistiment i arxiu de l’expedient instruït per la
sol·licitud de llicència d’obres per realitzar la reforma i ampliació de
sostre a zona de cobert de l’habitatge entre mitgeres situat al carrer
de Sant Felip, núm. 41 del Masnou.

Aprovat

Concessió de llicència d’obres majors al carrer de Navarra, núm. 6769 i al carrer de Sant Miquel, núm. 56 del Masnou.

Aprovat

Concessió de llicència d’obres majors per a reformar un local destinat
a l’activitat esportiva de gimnàs crossfit al carrer de Flos i Calcat, núm.
13 del Masnou.

Aprovat

En resten
assabentats

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
22/04/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
22/04/2022
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