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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 17 de juny de 2021
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 10 de juny de 2021.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
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Resultat
Aprovat
En resten
assabentats

Lloguer sala per a la projecció de l'exposició Perejaume.

Aprovat

Contractació control financer subvencions 2019 i 2020 a través ACM (Sublot
4.1).

Aprovat

Padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions administratives en el
Mercat Municipal corresponent al mes de juliol de l’exercici 2021.

Aprovat

Padró de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per les parades de venda
en el mercat setmanal corresponent al mes de juliol de l’exercici 2021.

Aprovat

Padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys
d’ús públic local per l’aparcament exclusiu a la plaça Marcel·lina Monteys,
corresponent al mes de juliol de l’exercici 2021.

Aprovat

Padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys
d’ús públic local per l’aparcament exclusiu a l’Edifici Centre, corresponent al mes
de juliol de l’exercici 2021.

Aprovat

Padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys
d’ús públic local per l’aparcament exclusiu al Mercat Vell, corresponent al mes
de juliol de l’exercici 2021.

Aprovat

Contractació operari brigada acumulació tasques substitució vacances mercat.

Aprovat

Procés selectiu dues places administratiu OPO 2021 (gestor/a OAC).

Aprovat

Primera pròrroga del contracte del servei de manteniment de dues aplicacions
dels sistemes d'informació de l'Ajuntament del Masnou Lot LIC 4/2019.

Aprovat

Adjudicació del contracte de serveis de maquetació, impressió i gestió de la
publicitat del butlletí "El Masnou Viu".

Aprovat

LIC 11/2021. Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules
particulars per a l'adjudicació del contracte de serveis del delegat de protecció
de dades de l’Ajuntament del Masnou.

Aprovat

Aprovació addenda Contracte Programa Generalitat 45.7, relació 31/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials subministrament, relació 32/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 33/2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació
Blancdeguix amb l'objectiu de promocionar la creació, la formació i la difusió en
els camps de les arts visuals i l'artesania durant l'any 2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació
Fotogràfica El Masnou amb l'objectiu de promocionar i fer difusió de la fotografia
com a activitat artística i cultural al Masnou durant l'any 2021.

Aprovat
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Conveni de col·laboració entre Cor Scandicus i l'Ajuntament del Masnou amb
l'objectiu de promocionar la cultura i la música en general i el cant coral en
particular durant l'any 2021.

Aprovat

Acceptació de l'ajut del Pla de xoc d'equipaments responsables 2030. Programa
sectorial PGI (exp. núm. 2021/0005113).

Aprovat

Conveni amb l’Institut Mediterrània per a la utilització de les instal·lacions
esportives durant el 2020.

Aprovat

Contractació passeres de formigó platja d'Ocata.

Aprovat

Obres fons de reversió i deute - Can Barrera.

Aprovat

Obres fons de reversió i deute - Obres carrer Josep Estrada.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte relatiu a les obres del projecte
de millora dels jardins de Lluís Companys. LIC 19/2018.

Aprovat

Adjudicació de les obres relatives al projecte de rehabilitació parcial del CEIP
Ocata del Masnou. LIC 2/2021.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei de la direcció d’obra, control de
qualitat i la coordinació de seguretat i salut del projecte de reurbanització dels
carrers de Pallars i la Selva del Masnou.

Aprovat

Modificació de la llicència d’obres majors concedida en data 15 d’abril de 2021
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina situat al
carrer d’Itàlia, núm. 104 del Masnou.

Aprovat

Contracte menor per les obres de reforma dels banys de la 1a planta de l'escola
Lluís Millet.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou,
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[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
18/06/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
18/06/2021
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