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SIGNATURES

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 17/03/2022
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 17/03/2022

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 17 de març de 2022

Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 10 de març de
2022.

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.
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En resten
assabentats

Contractació d'una professora del CFPAM per a la substitució de la
incapacitat temporal de l'empleada 233.

Aprovat

LIC 21/2019.Devolució de la garantia definitiva del lot 1 del contracte
de subministrament i instal·lació de l'enllumenat del Camp de futbol
d'Ocata i de les escoles publiques Rosa Sensat i Lluis Millet.

Aprovat

LIC 25/2021. Suspensió contracte de subministrament de la
senyalització horitzontal i vertical per a l’aparcament regulat en
calçada al municipi del Masnou.

Aprovat

LIC 7/2022. Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels
plecs administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de
serveis de gestió integral a través d’una plataforma informàtica per a
les escoles bressol municipals, el banc de distribució d’aliments i el
pavelló municipal de l’Ajuntament del Masnou.

Aprovat

Fons de prestació joventut 2022.

Aprovat

Conveni de col·laboració 2022 amb el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (FCCD).

Aprovat

Aprovació de l'aportació municipal per la compensació de la tarifació
social a l'escola bressol La Barqueta, 2n trimestre, curs 2021-2022.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva de les obres relatives a la 3a
fase del projecte de reparació de paviment de calçada de diversos
carrers del nucli urbà. LIC 12/2019.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte del projecte
d’instal·lació d‘aire condicionat a la sala polivalent i espais
socioculturals juvenils de Ca n’Humet.

Aprovat

Esmenar l’errada material detectada en l'acord de concessió de la
llicència d’obres al carrer de Joan Miró, núm. 84 del Masnou.

Aprovat

Convocatòria 2022 - subvencions a entitats municipals (concurrència
competitiva)

Aprovat

Convocatòria 2022 - Subvencions a entitats esportives concurrència
competitiva

Aprovat
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Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
17/03/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
17/03/2022
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