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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 28 d´abril de 2022
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 21 d'abril de 2022.
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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

Nomenament funcionaris en haver aprovat el concurs-oposició per
cobrir dues places d'administratiu/va incloses a l'oferta pública
d'ocupació 2021.

Aprovat

Contractació d'un tècnic de Manteniment i Via Pública per cobrir
temporalment una plaça de tècnic/a mitjà vacant en la plantilla de
personal laboral.

Aprovat

Contractació d'una tècnic/a auxiliar Comunitat i Persones per a la
substitució de l'empleada 60 en situació d'incapacitat temporal.

Aprovat

Contractació d'una tècnica de Disseny Gràfic i Identitat Visual per
cobrir temporalment una plaça de tècnic/a mitjà vacant en la plantilla
de personal laboral.

Aprovat

Nomenament d'una funcionària interina per programa mitjançant una
subvenció de la Diputació de Barcelona.

Aprovat

Nomenament d'una funcionària interina per programa mitjançant una
subvenció de la Diputació de Barcelona.

Aprovat

LIC 5/2022. Adjudicació del contracte de serveis d’assessorament
jurídic en matèria d’estrangeria.

Aprovat

LIC 14/2022.Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels
plecs administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de
serveis de gestió i desenvolupament del projecte radars al Masnou.

Aprovat

Contractació del manteniment del sistema de videoacta, equips de
gravació i transmissió d'actes, i l'allotjament al núvol.

Aprovat

Concessió d’una pròrroga del contracte de les obres relatives al
projecte de reurbanització del carrer Navarra, tram entre Roman
Fabra i Roger de Flor del Masnou. LIC 22/2021.

Aprovat
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Aprovació de la devolució del dipòsit per la restitució de la
urbanització en relació amb les obres del carrer de Parlament de
Catalunya, núm. 11 (antigament núm. 29) del Masnou.

Aprovat

Concessió de llicència d’obres majors a l’avinguda de Cusí i Furtunet,
núm. 38 del Masnou.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
28/04/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
28/04/2022
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