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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 18 de març de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 11 de març de 2021.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat procés selectiu plaça
encarregat/da brigada OPO 2020.
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Aprovat
En resten
assabentats

personal

qualificat

destinada

Aprovat

Procés selectiu plaça tècnic/a mitjà destinada lloc treball tècnic/a
Educació OPO 2019.

Aprovat

Procés selectiu plaça personal oficis qualificat C2 interina destinada
oficial polivalent.

Aprovat

Procés selectiu plaça tècnic auxiliar inspecció OPO 2018.

Aprovat

LIC 8/2019. Devolució garantia de la concessió administrativa per
l'explotació de les guinguetes-bar situada a la zona esportiva de Pau
Casals.

Aprovat

LIC 4/2020. Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis
Fakaló-Campus esportiu de l’Ajuntament del Masnou.

Aprovat

Aprovació adhesió conveni marc entre Ajuntament i establiment
aparcament PNDT,modalitat 1 hora. Establiment del carrer de Sant
Miquel 28-30, local 2.

Aprovat

Aprovació adhesió conveni marc entre Ajuntament i establiment
aparcament PNDT,modalitat 1 hora. Establiment del carrer de Pintor
Domènech Farré, 2-4, local A.

Aprovat

Aprovació de l’adhesió i participació en el programa 2021-2024 del
“Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona.

Aprovat

Acceptació de la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ampa IES
Mediterrània.

Aprovat

Acceptació de la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ampa Escolàpies.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la redacció del projecte, direcció
d'obra, direcció d'execució i coordinació de SiS per la creació de l’espai
de lleure al Parc del Mil·lenari.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció del projecte
executiu refós, la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de
les obres de rehabilitació de la casa dels masovers de la Casa del
Marquès del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció del projecte
executiu per la millora de la zona del Passatge de la Riera del Masnou.

Aprovat
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Recepció del subministrament i instal·lació de 4 mòduls prefabricats per
a serveis al Parc Vallmora del Masnou.

Aprovat

Contracte menor pel servei de reparació de la pala de rodes JCB.

Aprovat

Pagament de la liquidació de la Diputació de Barcelona en concepte de
cofinançament del Pla director de l’espai públic.

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
18/03/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
18/03/2021
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