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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 23 de juny de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de caràcter públic i de
la sessió ordinària de 17 de juny de 2021.

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats
Contracte menor per a l'assistència tècnica i coordinació de la preparació de
Aprovat
documentació i recerca de finançament de projectes de l’Ajuntament del Masnou
en el marc del programa Next Generation EU.
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Rectificació error material de la data de finalització de la contractació d'un
operari de brigada per acumulació tasques substitució vacances mercat.

Aprovat

Contractació interinitat tècnic d'Habitatge.

Aprovat

Nomenament auxiliar administrativa per acumulació de tasques.

Aprovat

Aprovació de la continuitat del contracte sel servei del delegat de protecció de
dades de l'Ajuntament del Masnou, LIC 7/2019.

Aprovat

Contractació d'un servei d'atenció i comunicació ciutadana per missatgeria
instantània.

Aprovat

Participació al Grup de Treball Dona i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 34/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials subministrament, relació 35/2021.

Aprovat

Subvenció 2021 - Diputació de Barcelona pel projecte Radars.

Aprovat

Acceptar subvenció reforma, millora i manteniment d'equipaments culturals.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i la Societat Cultural
Nova Unió Masnouense (SOCNUM) amb l'objectiu de dur a terme activitats de
l'esport del billar durant l'any 2021.

Aprovat

Atorgament de credencial professional per assalariat adscrit a la llicència
municipal de taxi número 2.

Aprovat

Atorgament de la credencial professional per a conductora adscrita a la llicència
municipal de taxi número 16.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat amb
un únic criteri de valoració, de les obres del projecte de rehabilitació de l’edifici
dels Masovers de la casa del Marqués del Masnou. LIC 14/2021.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció d’un estudi de
viabilitat per a la realització de la remunta d’una planta al pavelló Ricky Rubio i la
del projecte executiu del canvi de la coberta de la piscina municipal.

Aprovat

Aprovació de la 2a modificació de la llicència d’obres majors concedida per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la finca situada a
l’avinguda de President Kennedy, núm. 37 del Masnou.

Aprovat
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Adquisició de material d'enllumenat públic.

Aprovat

Contracte d'obra per tapar 44 escocells sense soca del municipi.

Aprovat

Contracte menor per la substitució de la xarxa de corda del joc infantil piramidal
de la platja.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou,
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