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SIGNATURES

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 06/04/2021
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 06/04/2021

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 1 d´abril de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 25 de març de 2021.

Aprovat

Actualització del Pla d'actuació municipal 2019-2023.

Aprovat

Relació de liquidacions CAMA2021-04 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 d’abril i serveis complementaris de febrer i març de l’exercici 2021.

Aprovat

Procés selectiu plaça agent policia local OPO 2019.

Aprovat

Procés selectiu plaça tècnic/a de gestió destinada al lloc treball tècnic/a de
Mobilitat OPO 2018.

Aprovat

Nomenament funcionari interí per cobrir plaça arquitecte reservada.

Aprovat

Procés selectiu creació borsa vigilants cívics.

Aprovat

LIC 6/2021. Serveis de gestió integral del projecte Sostre 360º d’intervenció
integral i comunitària d’atenció social a joves en situació de vulnerabilitat al
carrer.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 7/2021.

Aprovat

Aprovació addenda Contracte Programa Generalitat, relació 8/2021.

Aprovat

Aprovació de l’ampliació de la durada de la pròrroga del contracte de gestió del
servei d’estacionament amb limitació horària de vehicles a la via pública del
municipi del Masnou, en règim de concessió, de data 1 de setembre de 2021
fins 18 de desembre de 2021 en concepte de restabliment de l’equilibri
econòmic del contracte.

Aprovat

Contracte menor d'obra per la reparació de la coberta i paviment de la planta 2
de l'edifici de l'Ajuntament.

Aprovat

Concessió d’una segona pròrroga del contracte de les obres relatives al projecte
d’urbanització del perllongament del carrer Montevideo del Masnou. LIC 1/2020.

Aprovat

Contracte menor per la substitució del col·lector de la xarxa de clavegueram del
c. Maria Ferrer Mosset.

Aprovat

Contractació ordenança interí per substitució incapacitat temporal.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
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