ÓRGANO

EXPEDIENTE

Extractes

Serveis Generals

X2022005052

Codi Segur de Verificació: b6679dd7-6144-45cb-8adf-8ccbfe522d6b
Origen: Administració
Identificador documento original: 1272128
Data d'impressió: 01/04/2022 08:36:17
Pàgina 1 de 2

SIGNATURES

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 31/03/2022
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 01/04/2022

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 31 de març de 2022

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

Ìb6679dd7-6144-45cb-8adf-8ccbfe522d6b{Î

DOCUMENT

Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 24 de març de
2022

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

Relació de liquidacions CAMA2022-04 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 d'abril i serveis complementaris de març
de l'exercici 2022.

Aprovat

Padró arrendaments urbans del mes d'abril de l'exercici 2022.

Aprovat

Contractació d'un operari de brigada per a la substitució de l'empleat
173 en situació d'incapacitat temporal.

Aprovat

LIC 1/2022. Adjudicació del contracte de serveis d’atenció al públic del
Centre d’Interpretació de la Mina d’Aigua i de la Casa de CulturaOficina de Turisme del Masnou (dividit en dos lots).

Aprovat

LIC 8/2022.Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels
plecs administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte del
servei de gestió integral del projecte Sostre 360º d’intervenció integral
i comunitària d’atenció social a joves en situació de vulnerabilitat al
carrer.

Aprovat

Aprovació accions formatives Recull 2022. XGL 2022.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 06/2022.

Aprovat

Aprovació de l’acta de recepció de les obres d’urbanització del PAU
La Colomina, finques B-5 i B-2.

Aprovat

Cancel·lació i devolució a Diseños Urbanos, SAU de l’aval dipositat en
garantia de la urbanització de la zona verda existent en la part nord de
l’antic Pla Parcial 10 “Llevant” previ dipòsit d’un aval pel mateix import
i en garantia del mateix concepte per part de la mercantil Mima
Industrial Llobregat, SL.

Aprovat

Declaració de desistiment i arxiu de l’expedient instruït per la
sol·licitud de llicència d’obres per realitzar una reparació puntual de la
façana de l’habitatge entre mitgeres situat al carrer de Lluís Millet,
núm. 122 del Masnou.

Aprovat
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Ordenant l’aixecament de la suspensió de les obres, l’arxiu de
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística, autoritzant el canvi
de nom de la llicència i realitzant la liquidació de la taxa per llicències
en matèria d’urbanisme respecte a les obres realitzades previ a
l’autorització d’inici de les obres relatives a la llicència concedida per a
la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer de
Cornellà, número 2 A del Masnou.

Aprovat

Denegació de la llicència d’obres majors sol·licitada per a l’anivellació
del terreny amb aportació de terres en les finques situades en l’àmbit
del Pla Parcial Voramar II del Masnou.

Aprovat

Convocatòria 2022 - Subvencions per a l'accés i manteniment de
l'habitatge habitual 2021 (línies 1,2,3 i 4)

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

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

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
31/03/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
01/04/2022
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