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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 29 d´abril de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de caràcter
públic i de la sessió ordinària del 22 d'abril de 2021

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.
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En resten
assabentats

Contractació de Sublot 5.1 a través de l’acord marc de l’ACM, de
serveis de col·laboració amb la Intervenció en les actuacions d’auditoria
pública i control financer de subvencions, en concret control financer
concessions.

Aprovat

Relació de liquidacions CAMA2021-05 per la cessió d’ús dels espais i
la prestació dels serveis del centre d’empreses casa del marquès
corresponent al lloguer de despatxos, coworking i cessió d’ús d’espais
d’emmagatzematge del mes de maig i serveis complementaris de març
i abril de l’exercici 2021.

Aprovat

Oferta Pública Ocupació 2021.

Aprovat

Procés selectiu plaça personal oficis qualificat C2 interina destinada a
oficial paleta.

Aprovat

Contractació subaltern per substitució IT.

Aprovat

LIC 11/2016. Serveis d'execució del programa d'activitats didàctiques
del patrimoni del Masnou i el programa de rutes i visites turístiques de
l'àmbit del turisme del Masnou.

Aprovat

LIC 5-2017. Canvi de titularitat del contracte de serveis de manteniment
, conservació, neteja i inspeccció de la xarxa de clavegueram del
municipi del Masnou.

Aprovat

Fira Comercial de Festa Major 2021: aprovació i declaración activitat
interès local.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 18/2021.

Aprovat

Proposta acceptació finançament programes complementaris,
actuacions de millora i digitalització dels serveis socials”. Convocatòria
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 20202023 (exp. núm: 2021/0000446).

Aprovat

Conveni de col·laboració entre el CCM i l'Ajuntament del Masnou per a
l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts
individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o
geogràfiques. Curs 2021/2022.
Prorrogable fins al final del curs 2024/25.

Aprovat

Fons de prestació Diputació de Barcelona Catàleg de serveis 2021
Joventut.

Aprovat
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Contractació menor de la realització d’un pla d'usos complert per a
l'equipament cultural La Fabriqueta.

Aprovat

Aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament del Masnou, en relació a les obres
d’“Actuacions de millora de seguretat viària a la carretera BP-5002 del
pk 0+00 al pk 1+535 TM El Masnou i Alella”.

Aprovat

Contracte menor pel servei de pintura viària de diferents sectors del
municipi (zones 4 i 6).

Aprovat

Subvenció per a la implementació de programes estratègics i projectes
específics dels museus- renovació del Servei Educatiu del Museu
Municipal de Nàutica del Masnou.

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
30/04/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
30/04/2021
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