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SIGNATURES

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 13/01/2022
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 17/01/2022

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou
del 13 de gener de 2022
Assumptes tractats

Resultat

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

Aprovat

Donar compte de l’ordre del dia de les comissions informatives

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex Poliesportiu
Municipal corresponent al mes de gener de l'exercici 2022.

Aprovat

Padró de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per les parades de
venda en el mercat sermanal corresponent al mes de febrer de l'exercici 2022.

Aprovat

Padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions administratives en el
Mercat Municipal corresponent al mes de gener de l'exercici 2022.

Aprovat

Padró mensual corresponent a les despeses generals per concessions i
cessions d'ús per a la utilització del domini públic municipal corresponent al
mes de gener de l'exercici 2022.

Aprovat

Resultat del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball
d'operaris/àries.

Aprovat

Convocatòria del concurs per a la provisió del lloc treball de tècnic/a Educació
vacant.

Aprovat

Convocatòria del concurs per a la provisió del lloc treball de tècnic/a Promoció
Econòmica vacant.

Aprovat

Convocatòria del concurs per a la provisió del lloc treball tècnic/a Disseny
Gràfic i Identitat Visual vacant.

Aprovat

Convocatòria del concurs per a la provisió del lloc treball de tècnic/a Protecció
Civil vacant.

Aprovat

Nomenament d'una auxiliar administrativa per a la substitució de l'empleada
125 que es troba en situació d'incapacitat temporal.

Aprovat

Aprovació del Servei d'execució del programa d'activitats didàctiques del
patrimoni del Masnou i el programa de rutes i visites turístiques de l'àmbit de
turisme del Masnou, exercici 2022.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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