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Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 23 de setembre de
2021.

Aprovat

Donar compte de la relació d’assumptes que passen a comissions
informatives.

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Desestimació de l'al·legació presentada contra la prova teòrica de la
borsa de dissenyadors gràfics.

Aprovat

Resultat del concurs de provisió lloc treball de tècnic/a auxiliar
d'Administració Electrònica.

Aprovat

Contractació d'un operari de serveis urbans per substituir el període
de vacances del personal del pàrquing de la plaça Nova del les dones
del tèxtil.

Aprovat

Contractació d'un operari de brigada per a la substitució d'un empleat
que es troba en situació d'incapacitat temporal.

Aprovat

Nomenament d'una funcionària interina per a la substitució de
l'arquitecta que es troba en substitució d'incapacitat temporal.

Aprovat

Contractació d'un operari de brigada mitjançant un contracte
d'acumulació de tasques en el marc del recurs “Pla de reactivació de
l’ocupació” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació
de Barcelona de l’any 2020.

Aprovat

Convocatòria del concurs per a la provisió d'un lloc treball
d'administratiu/va.

Aprovat

LIC 7/2021. Adjudicació del contracte de serveis de l’esporga dels
arbres del municipi del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del lot 1 del contracte de les concessions administratives
per l'explotació, per lots, de dues guinguetes municipals.

Aprovat

LIC 15/2021. Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels
plecs administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de
serveis de la prestació del servei d’activitats dirigides per a persones
adultes i gent gran.

Aprovat

Conveni entre l’Ajuntament del Masnou i l’Associació Voluntaris pel
Masnou de Protecció Civil amb l'objectiu de col·laborar en activitats i
actuacions diverses del municipi durant l’any 2021.

Aprovat

Aprovació sol·licitud de la subvenció per a la Contractació en
practiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil de
Catalunya 2021.

Aprovat
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Aprovació addenda contracte programa Generalitat 45.7, relació
53/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials subministrament, relació 54/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 55/2021.

Aprovat

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou
i el Casino del Masnou per tal de facilitar la redacció d’un projecte
executiu per a la rehabilitació del teatre del Casino

Aprovat

Contracte menor per serveis d'estudi de la viabilitat de reconversió
dels locals buits en habitatges per a l'ús social.

Aprovat

Convocatòria ajuts mobilitat persones joves 2021-2022.

Aprovat

Incoació de l’expedient de reversió del servei d’estacionament amb
limitació horària de vehicles a la via pública del municipi del Masnou,
en règim de concessió de serveis.

Aprovat

Aprovació del contracte menor pel subministrament d'un joc infantil i
l'adequació del parc situat a c. Capità Antoni Pagès Millet amb Dr.
Pere Genové.

Aprovat

Aprovació del contracte menor pel subministrament de 4 elements de
joc infantil a través de l'acord marc amb l'ACM.

Aprovat

Aprovació del contracte menor per l'obra d'Adequació d'espais a la
Nau de Manteniment.

Aprovat

LIC 11/2015. Devolució de la garantia definitiva del contracte de
serveis de neteja dels diferents edificis municipals.

Aprovat

Aprovació del contracte menor per l'obra de millora del c. Barcelona,
50-56.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou,
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
01/10/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
01/10/2021
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