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SIGNATURES

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 16/12/2021
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 17/12/2021

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 16 de desembre de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 9 de desembre de
2021

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.
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En resten
assabentats

Padró de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per les parades
de venda en el mercat sermanal corresponent al mes de gener de
l'exercici 2022.

Aprovat

Adscripció d'un agent de policia local en comissió de serveis.

Aprovat

Adhesió a l'Acord marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions
(exp. 2020.01).

Aprovat

LIC 6/2021. Pròrroga del contracte de serveis de gestió integral del
projecte Sostre 360º d’intervenció integral i comunitària d’atenció
social a joves en situació de vulnerabilitat al carrer.

Aprovat

LIC 12/2021.Adjudicació del contracte de serveis d’assessorament,
formació i producció d’accions comunitàries en matèria d’igualtat, per
al desenvolupament del programa Masnou-Coeduca.

Aprovat

LIC 28/2021. Proposta adjudicació contracte de subministrament d'un
bus híbrid per a la prestació del servei de transport urbà del municipi
del Masnou.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 67/2021.

Aprovat

Aprovació addenda contracte programa generalitat 45.7, relació
70/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials subministrament, relació 71/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 72/2021.

Aprovat

Aprovació addenda contracte programa generalitat 45.7, relació
73/2021.

Aprovat

Proposta de liquidació del deute amb la Diputació de Barcelona núm.
liquidació: 202108538 Data d'emissió: 22/10/2021 , corresponent al
copagament del Servei Local Teleassistència maig - agost 2021.

Aprovat

Acceptació recurs Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de
programes de transició educativa.

Aprovat

Aportació municipal per la compensació de la tarifació social a l'escola
bressol La Barqueta, curs 2021-2022.

Aprovat
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Contracte menor subministrament monolit de l'escultura als mestres.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció del projecte
d'urbanització de l’àmbit del Casino del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció del projecte
de reforma de quatre vestuaris del pavelló Ricky Rubio del Masnou.

Aprovat

Concessió de llicència d’obres majors per a la instal·lació d’un aparell
elevador a l’exterior de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de
Miquel Biada, 24 del Masnou.

Aprovat

Aprovant la modificació de la llicència d'obres majors per a la reforma
i ampliació d'un habitatge unifamiliar a Pujadas Truch, núm. 2.

Aprovat

Concessió de llicència d’obres majors per a l’enderroc parcial de
l’habitatge situat al carrer de Ciutat Vila Jardí, 24 del Masnou.

Aprovat

Aprovació del contracte menor per pintar 140 places d'estacionament
de vehicles PMR.

Aprovat

Adjudicar el contracte menor pel subministrament de material de
pintura viària.

Aprovat

Aprovació del contracte menor per retirada de residus Horts urbans.

Aprovat
En resten
assabentats

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
16/12/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
17/12/2021
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