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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 27 de gener de 2022
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 20 de gener de 2022.
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Aprovat

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

En resten
assabentats

Padró arrendaments urbans del mes de gener de l’exercici 2022 i
regularització de la diferència de l’IPC del mes de desembre 2021.

Aprovat

Nomenament de tres caporals policia local en aprovar el concurs-oposicíó
per cobrir tres places vacants incloses a l'oferta pública d'ocupació de 2019.

Aprovat

Nomenament de funcionària de carrera d'una auxiliar administrativa.

Aprovat

Contractació temporal d'una tècnica de Comunitat i Persones per a la
substitució de l'empleada 550.

Aprovat

Convocatòria procés per proveir mitjançant comissió de serveis el lloc de
secretari/a general.

Aprovat

LIC 19/2016. Segona pròrroga del contracte de serveis d'una aplicació
informàtica de gestió policial.

Aprovat

LIC 21/2016.Devolució de la garantia definitiva del contracte administratiu de
serveis de maquetació, impressió i gestió de la publicitat del butlletí "El
Masnou Viu" de l'Ajuntament del Masnou.

Aprovat

LIC 7/2018. Segona pròrroga del contacte del servei de manteniment i
conservació del cementiri municipal i de les tasques d’inhumació i exhumació
de cadàvers.

Aprovat

LIC 18/2019. Primera pròrroga del contracte dels serveis de missatgeria i
paquetería de l'Ajuntament del Masnou.

Aprovat

LIC 27/2021. Adjudicació del contracte de serveis de control higienicosanitari
i de prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions municipals.

Aprovat

LIC 2/2022. Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de
clàusules particulars per a l'adjudicació de l'explotació, mitjançant concessió,
de la guingueta bar-restaurant de propietat municipal situada al Parc
Vallmora.

Aprovat

Aprovació dels contractes formalitzats pel Consorci Localret dels serveis de
telecomunicacions.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció del projecte
d’urbanització de l’últim tram del carrer Xile –extrem Nord- incorporant
sistemes basats en la natura.

Aprovat

Declaració caducitat llicència obres majors passeig del Bellresguard, 5.

Aprovat

Declaració de caducitat de la llicència d'obres majors per a la reparació de
les patologies de l’estructura i de l’envolvent de l’edifici situat al passeig de
Joan Carles I, núm. 1 del Masnou, actualment passeig del Bellresguard,
núm. 1 del Masnou.

Aprovat
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LIC 13/2021. Adjudicació del contracte de serveis de manteniment,
conservació, neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram del municipi del
Masnou (lot 1 i lot 2).

Aprovat

LIC 16/2021. Adjudicació del contyracte de servei de control de plagues,
control d'aus urbanes i control higienicosanitari i de prevenció i control de la
legionel·losi a les instal·lacions municipal. (lot 1 i lot 2).

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

Íf2ÃÈ1d-d5c2-4071-80aa-7547c14abd98KÎ

DOCUMENT

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
27/01/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
28/01/2022
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