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SIGNATURES

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 09/12/2021
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 09/12/2021

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 9 de desembre de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 2 de desembre de
2021.

Aprovat

Donar compte de l'ordre del dia del Ple del mes de desembre.

En resten
assabentats

Modificació de l'Oferta Pública Ocupació 2021.

Aprovat

Nomenament de tres agents de policia local en haver aprovat el
concurs-oposició per cobrir tres places vacants a la plantilla de
personal funcionari incloses a l'oferta pública d'ocupació 2021.

Aprovat

Resultat del concurs per a la provisió del lloc treball de treballador/a
social.

Aprovat

Contractació d'una tècnica d'Habitage per cobrir interinament una plaça
vacant de la plantilla de personal laboral.

Aprovat

LIC 21/2019. Devolució de la garantia definitiva del lot 2 del contracte
pel subministrament, mitjançant compra, i instal·lació de l’enllumenat
del camp de futbol d’Ocata i de les escoles Lluís Millet i Rosa Sensat
del municipi del Masnou.

Aprovat

Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Agrupació de
Venedors del Mercat Municipal Masnou - Centre per l'any 2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 69/2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament amb l'objectiu de endegar polítiques de cooperació
local descentralitzada als països del Tercer Món per l'any 2021.

Aprovat

Proposta de desistiment de l’adjudicació del contracte menor pel
subministrament d’un alcoholímetre a l’empresa DEXTRON.

Aprovat

Aprovació del contracte menor per a la reparació d'urgència del sot al
carrer Pintor Domènech amb Flos i Calcat.

Aprovat

Aprovació del contracte menor pel servei de substitució d’arbrat al
carrer Amadeu I.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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