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SIGNATURES

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 05/11/2021
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 05/11/2021

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 4 de novembre de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 28 d'octubre de 2021.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Aprovat
En resten
assabentats

Relació de liquidacions CAMA2021-11 per la cessió d’ús dels espais i la
prestació dels serveis del centre d’empreses casa del marquès corresponent al
lloguer de despatxos, coworking i cessió d’ús d’espais d’emmagatzematge del
mes de novembre i serveis complementaris d'octubre de l'exercici 2021.

Aprovat

Arrendaments corresponent al mes de novembre de l’exercici 2021.

Aprovat

Resultat del concurs per a la provisió d'un lloc de treball d'administratiu/va.

Aprovat

Adjudicació de subvencions en el marc de la convocatòria 2021 de subvencions
de foment de l'economia local.

Aprovat

Ampliació de crèdit i resolució de les subvencions a empreses locals afectades
per limitació de l'activitat econòmica en motiu crisi sanitària. Convocatòria 2021.

Aprovat

Aprovació de la factura i concessió del premi del concurs Instagram 2021
#naturaurbanaalMasnou2021.

Aprovat

Aprovació addenda contracte programa generalitat 45.7, relació 63/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials subministrament, relació 64/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 65/2021.

Aprovat

Sol·licitud del recurs “Documentació, conservació i restauració dels museus
locals (col·leccions)” 2022 del catàleg de serveis de la DIBA 2021-2023.

Aprovat

Modificació contracte menor del servei d'execució del programa d'activitats
didàctiques del patrimoni del Masnou i el programa de rutes i visites turístiques
de l'àmbit de turisme del Masnou, exercici 2021.

Aprovat

Aprovació de contracte menor per l'arrabassament de soques i plantació
d'arbrat.

Aprovat

Aprovació contracte menor per l'obra de les voreres per la millora d’accessibilitat
i de la supressió de les barreres arquitectòniques als passos de vianants.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou,
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