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SIGNATURES

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 02/09/2021
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 03/09/2021

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou
del 2 de setembre de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 29 de juliol de 2021
Donar compte de la relació d’assumptes que passen a comissions informatives
Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Aprovat
En resten
assabentats
En resten
assabentats

Relació de liquidacions CAMA2021-09 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 setembre de l’exercici 2021.

Aprovat

Padró arrendaments corresponent al mes de setembre de l’exercici 2021.

Aprovat

Contractació d'un oficial polivalent contracte interinitat.

Aprovat

Contractació d'un oficial paleta contracte interinitat.

Aprovat

Resultat concurs provisió lloc treball educador/a social.

Aprovat

Resultat concurs provisió lloc treball tècnic/a Habitatge.

Aprovat

Contractació d'una educadora social per subvenció.

Aprovat

Nomenament agent policía local interí per a la substitució d'un agent en
situació d'incapacitat temporal.

Aprovat

LIC 13/2021. Serveis de manteniment, conservació, neteja i inspecció de la Aquest punt queda
xarxa de clavegueram del municipi del Masnou.
sobre la taula
LIC 16/2021.Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels plecs
administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de servei de control de
plagues, control d’aus urbanes i control higienicosanitari i de prevenció i
control de la legionel•losi a les instal•lacions municipals.

Aprovat

Aprovació Accions Formatives Recull 2021. XGL 2021.

Aprovat

Aprovació autorització, disposició despesa, justificació i reconeixement
obligació ajuts municipals de menjador per al curs 2020-2021.

Aprovat

Contracte menor campanya de publicitat Cinema La Calandria.

Aprovat

Contracte menor de les feines de tancament amb pladur de diverses parades
del Mercat Municipal.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou,
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