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DOCUMENT

Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió de ordinària de
caràcter públic i de la sessió ordinària del 17 de febrer

Aprovat

Donar compte de la relació d’assumptes que passen a comissions
informatives

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Convocatòria del concurs-oposició per cobrir una plaça de tècnic/a
administració general inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2022.

Aprovat

Convocatòria del concurs-oposició per cobrir una plaça de tècnic/a
mitjà inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2022 destinada al lloc de
treball de tècnic/a Disseny Gràfic i Identitat Visual.

Aprovat

Convocatòria del concurs-oposició per cobrir una plaça de tècnic/a de
gestió inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2022 destinada al lloc de
treball de tècnic/a de Protecció Civil.

Aprovat

Convocatòria del concurs-oposició per cobrir una plaça de tècnic/a
mitjà inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2022 destinada al lloc de
treball de tècnic/a Manteniment i Via Pública.

Aprovat

Contractació d'una tècnica auxiliar Comunitat i Persones per cobrir
temporalment una plaça vacant de la plantilla de personal laboral.

Aprovat

Declarar desert el procediment d'atorgament de llicències d'ocupació
temporal de la via pública per a la instal·lació de xurreries al municipi
del Masnou (3 lots).

Aprovat

Declarar la Fira de proximitat que es celebrarà el proper 3 d'abril de
2022, a la Plaça Nova de les Dones del Textil, d'interès local.

Aprovat

Declaració d'activitat infantil a la Plaça Nova de les Dones del Textil
d'interès local.

Aprovat

Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Privada
Universitària Martí L’Humà per tal de difondre el Programa
Consolida’t.

Aprovat

Proposta acceptació addenda complementària al contracte programa
2021 del departament de Drets Socials. Fitxa 6 del “Sistemes de
resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència
masclista i per als seus fills i filles” Mesures 45.18.1 i 45.18.2.

Aprovat

Convocatòria de la 43a edició dels Premis Literaris Goleta i Bergantí
de Poesía i Narrativa Catalana.

Aprovat

Expedient núm. JG2022000009
Codi de verificació electrònic: 299a275c-0b7e-4d1c-bb56-9e402d964765

ÓRGANO

EXPEDIENTE

Extractes

Serveis Generals

X2022002954

Codi Segur de Verificació: 299a275c-0b7e-4d1c-bb56-9e402d964765
Origen: Administració
Identificador documento original: 1232175
Data d'impressió: 25/02/2022 10:25:09
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

Ì299a275c-0b7e-4d1c-bb56-9e402dÇÄOavÎ

DOCUMENT

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 25/02/2022
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 25/02/2022

Subvenció nominativa 2022 a l'Associació Masnou Gats amb l'objectiu
de protegir els animals i el control de la població de gats de carrer al
municipi del Masnou.

Aprovat

Aprovar l’addenda del conveni signat entre l’Ajuntament del Masnou i
GESTDIP SAU relatiu a la cessió de dues finques registrals, per
destinar-les a aparcament públic de vehicles, a fi de prorrogar el seu
termini de vigència i formalitzar la novació subjectiva del conveni a
favor de SUMEM, SL.

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.

Aprovat

Concessió de llicència d’obres majors per canviar d’ús a hoteler un
edifici entre mitgeres situat al passeig de Prat de la Riba, núm. 67-68
del Masnou, expedient X2021012224.

Aprovat

Contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors,
escales mecàniques i muntacàrregues en els edificis municipals i via
pública del Masnou a través de l'acord marc de l'Associació Catalana
de Municipis (ACM).

Aprovat

Aprovació del contracte menor de l'obra civil per reparar una avaria
d'enllumenat al sector del c. Tramuntana.

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
25/02/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
25/02/2022
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