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1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 04/03/2021
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 04/03/2021

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 4 de març de 2021
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 25 de febrer de 2021.

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

ACTSEXTR
v. 2019/07

En resten
assabentats

Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per l'any 2021. Sol·licitud de
recursos.

Aprovat

Desestimació recurs alçada presentat amb registre d'entrada E2020019583.

Aprovat

Resultat procés selectiu creació borsa arquitectes.

Aprovat

Contractació dos vigilants cívics subvenció DIBA.

Aprovat

Contractació tècnic de Comunitat i Persones per acumulació de tasques.

Aprovat

LIC 8/2016. Devolució de la garantia definitiva del contracte
subministrament i instal·lació de jocs infantils al municipi del Masnou.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

Resultat

de

Aprovat

LIC 17/2016. Primera pròrroga del contracte del servei de gestió informàtica
del Centre de Distribució d’Aliments “Punt Solidari” de l’Ajuntament del
Masnou.

Aprovat

LIC 12/2020. Aprovació expedient de contractació i plecs per a l'adjudicació
del contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions de climatització,
calefacció i solar tèrmica dels equipaments municipals del Masnou.

Aprovat

Adhesió a l'Acord marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions (exp.
2020.01).

Aprovat

Padró mensual corresponent a les despeses generals per concessions i
cessions d'ús per a la utilització del domini públic municipal del mes de març
de l'exercici 2021.

Aprovat

Relació de liquidacions CAMA2021-03 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 març i serveis complementaris de gener i febrer de l’exercici
2021.

Aprovat

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

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació AS3/2021.

Aprovat

Aportació inicial 2021 al Consorci per a la Normalització Lingüística per la
gestió del Servei/Oficina de Català.

Aprovat

Contractació menor del subministrament mobiliari Fons Masoliver.

Aprovat

Sol·licitud subvenció reforma, millora i manteniment d'equipaments culturals.

Aprovat

Convocatòria de la 42a edició dels Premis Literaris Goleta i Bergantí.

Aprovat
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Denegar la cancel·lació de la garantia definitiva del contracte de les obres de
la construcció del Pavelló Esportiu PAV-2 i reforma del Pavelló existent, i la
redacció de la modificació del projecte executiu. LIC 27/20217.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la redacció del projecte bàsic de les
fases 5 i 6 del parc Vallmora del Masnou.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva de les obres relatives a la rehabilitació
de la Biblioteca (Lot 1) i del Mercat (Lot 2) de l’Edifici Centre del Masnou.
LIC. 27/2018.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres del projecte d’urbanització del
carrer Maria Ferrer Mosset del Masnou.

Aprovat

Aprovació inicial del projecte de reurbanització dels carrers Uruguai i Brasil.

Aprovat

esmenar l’errada material detectada en l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada en data 11 de febrer de 2021 d’aprovació
de la devolució del dipòsit per a la restitució de la urbanització en relació amb
l’expedient X2021000064 per la reforma de l’habitatge unifamiliar entre
mitgeres situat al carrer de Sant Josep, núm. 18 del Masnou.

Aprovat

Contracte menor de manteniment de climatització de fins juny de l'any 2021.

Aprovat
En resten
assabentats

El Masnou,

ACTSEXTR
v. 2019/07

AJUNTAMENT DEL MASNOU
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Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
04/03/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
04/03/2021
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