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DOCUMENT

Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 16 de setembre de
2021.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Aprovat
En resten
assabentats

Sol·licitud de subvenció al Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, ordre TMA/892/2021 en el marc del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aquest punt
queda sobre
la taula

Procés selectiu per a la creació d'una borsa d'operaris/àries per
possibles contractacions de caràcter temporal.

Aprovat

Contractació interinament operari brigada per cobrir plaça vacant
personal no qualificat.

Aprovat

Contractació d'un operari de brigada com a rellevista d'una empleada
jubilada parcialment.

Aprovat

Exclusió d’un licitador del procediment de licitació del contracte de
serveis del delegat de protecció de dades.

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules
particulars per a l'adjudicació del contracte de serveis d’organització
de la cursa de Sant Silvestre, (LIC 24/2021).

Aprovat

LIC 12/2021.Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels
plecs administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de
serveis d’assessorament, formació i producció d’accions comunitàries
en matèria d’igualtat per al desenvolupament del programa MasnouCoeduca.

Aprovat

Declaració d'interès públic de la Fira d'Artesania que es celebrarà el
dia 3 d'octubre de 2021 a la Plaça Nova de les Dones del Tèxtil del
Masnou.

Aprovat

Anul·lació parcial de l'AD de la contractació artística de l’espectacle
“The Primitals”.

Aprovat

Acceptar subvenció I Premi de Fotoperiodisme Héctor Zampaglione.

Aprovat

Correció d'error material en la convocatòria de subvencions en règim
de concurrència competitiva per a l'atorgament de subvencions per a
la igualtat d’oportunitats de la infància i adolescència, línea 2,
activitats extraescolars, per a l’any 2021.

Aprovat

Aprovar la pròrroga per un any del contracte per l’arrendament del
local destinat a Centre de Distribució d’Aliments (CDA) al carrer Pere
Grau, 12-14 del Masnou. LIC 10/2016.

Aprovat
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Aprovació de la devolució de la fiança de residus d’excavació en
relació amb l’expedient X2017000393 corresponent a la construcció
d'un conjunt de 6 edificis plurifamiliars en volumetria definida, format
per 145 habitatges, locals comercials, gran comerç, places
d'aparcament i trasters, urbanització de plaça pública i construcció
d'aparcament públic a la parcel·la situada entre els carrers d'Itàlia,
carrer de Roger de Flor, carrer de Flos i Calcat i carrer de Pintor
Domènech Farré del Masnou.

Aprovat

Aprovació de la devolució del dipòsit per la restitució de la
urbanització en relació amb les obres de reforma i ampliació d’un
habitatge existent entre mitgeres, al carrer de Santiago Rusiñol núm.
17 del Masnou.

Aprovat

Sol·licitud i justificació. Subvenció Reempresa 2021.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
23/09/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
27/09/2021
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