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1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 08/07/2021
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 09/07/2021

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 8 de juliol de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 1 de juliol de 2021.

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Contractació d'un tècnic mitjà mitjançant contracte interinitat destinat al lloc de Aprovat
treball de tècnic de Manteniment i Via Pública.
Nomenament dos administratius interins destinats al lloc de treball de gestor/a Aprovat
de l'OAC.
Provisió lloc treball vigilant cívic.

Aprovat

Provisió lloc treball educador/a social.

Aprovat

Provisió lloc treball tècnic/a Habitatge.

Aprovat

Contracte menor corresponent a l'adquisició d'un tallafocs i diversos Aprovat
commutadors de xarxa.
Ampliació del termini per a presentar sol·licituds en el marc de la convocatòria Aprovat
de subvencions per al foment de l'economia local. Convocatòria del 2021.

Ampliació del termini per a la presentació de candidatures en el marc del Aprovat
Premi d'emprenedoria Jove del 2021.
Ratificació del programa d'actuació de l'any 2021 i pagament de quota anual Aprovat
corresponent a la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana en
referencia al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i els
membres dels museus marítims de la Costa Catalana que tenen com objecte
el cercar fórmules operatives de cooperación en materia de gestió,
preservació, difusió i promoció dels museus i el patrimoni marítims.
Aprovació addenda Contracte Programa Generalitat 45.7, relació 36/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials subministrament, relació 37/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 38/2021.

Aprovat

Correcció error material acord portació municipal per la compensació de la Aprovat
tarifació social a l'escola bressol Sol Solet, curs 2020-2021.
Adjudicació del contracte menor de les obres de millora del local de Protecció Aprovat
Civil situat a les dependències municipals de la policia local.
Sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Aprovat
Climàtic de la Generalitat d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi
climàtic per als anys 2021 i 2022.
Aprovació del projecte executiu per la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a Aprovat
l’edifici del mercat municipal del Masnou.
ACTSEXTR
v. 2019/07

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

Ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds en el marc d'aquesta Aprovat
convocatòria.
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Contracte menor pel subministrament i la instal·lació d'un joc infantil a la platja. Aprovat
Contracte menor per la substitució del col·lector de la xarxa de clavegueram Aprovat
del c. Alfons XIII.
Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou,
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
08/07/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
09/07/2021
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