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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 4 de febrer de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 28 de gener de 2021.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Relació de liquidacions CAMA2021-02
prestació dels serveis del centre
corresponent al lloguer de despatxos,
d’emmagatzematge del mes de febrer
de l’exercici 2021.
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Aprovat
En resten
assabentats

per la cessió d’ús dels espais i la
d’empreses casa del marquès
coworking i cessió d’ús d’espais
i serveis complementaris de gener

Aprovat

Pla de Reactivació de l'Ocupació.

Aprovat

Estimació parcial de l'al·legació presentada amb registre d'entrada
X2020018221.

Aprovat

Procés selectiu creació borsa tècnics/ques Promoció Econòmica.

Aprovat

Procés selectiu per cobrir interinament plaça sotsinspector.

Aprovat

Procés selectiu creació borsa dissenyadors gràfics.

Aprovat

Segona pròrroga dels serveis d'assessorament jurídic en materia
d'estrangeria.

Aprovat

Aprovar la pròrroga del contracte administratiu de serveis d’esporga de
l’arbrat (Lot 2 de l’expedient de contractació LIC 24/2018. Contracte de
serveis de manteniment i neteja de parcs, jardins municipals, parterres,
talussos i jardineres, esporga i tractament fitosanitari de l’arbrat del municipi
del Masnou, dividit en lots).

Aprovat

Devolució garantia definitiva del del lot 2 del contracte de subministrament
de Lluminàries interior. Enllumenat escoles (LIC 35/2018).

Aprovat

Modificació de la despesa de l’acord marc del servei d’assegurances (exp.
2018.08) de responsabilitat civil i patrimonial (lot 2), del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM).

Aprovat

Modificació de la despesa de l’Acord marc del servei d’assegurances (exp.
2019.01): Accidents (lot 1), vehicles terrestres (lot 2), responsabilitat de
càrrecs electes i personal de l’administració (lot 3), defensa jurídica i
reclamació de danys (lot 4), del Consorci Català pel Desenvolupament
Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

Aprovat

Aprovació adhesió conveni marc
aparcament PNDT, modalitat 1 hora.

Aprovat

entre

Ajuntament

i

establiment

Ajuts socials diversos, relació 01/2021.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte relatiu a la contractació
de les obres del projecte d’urbanització del carrer d’Abat Escarré del
Masnou. LIC 2/2019.

Aprovat
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Devolució de la garantia definitiva del contracte administratiu de les obres
del projecte de reparació de voreres a diversos carrers del nucli urbà del
Masnou (LIC. 10/2018).
Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

Aprovat

En resten
assabentats

El Masnou,
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[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
05/02/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
05/02/2021
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