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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 20 de maig de 2021
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 13 de maig de 2021.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.

ACTSEXTR
v. 2019/07

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

Ì190da43e-f2cb-4511-a4df-d7613e6218f7=Î

DOCUMENT

Resultat
Aprovat
En resten
assabentats

Resultat procés selectiu tres places auxiliar administratiu OPO 2019.

Aprovat

Resultat procés selectiu cinc places auxiliar administatiu OPO 2019 i 2020.

Aprovat

Resultat del procés selectiu creació borsa tècnics Promoció Econòmica.

Aprovat

Procés selectiu plaça personal qualificat C2 interina destinada a monitorcoordinador.

Aprovat

Primera pròrroga contracte serveis de realització dels tallers d'estudi assistit,
LIC 13/2019.

Aprovat

Subvencions municipals a entitats per l'any 2021 a atorgar pel procediment de
concurrència competitiva.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 23/2021.

Aprovat

Contractació artística Focs d’Artifici Festa Major.

Aprovat

Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d'Educació, i l'Ajuntament del Masnou per a la creació de
l'Escola de Música, de titularitat municipal.

Aprovat

Renovació del Servei d’atenció al públic punt covid i suport a la campanya de
vacunació.

Aprovat

Suspensió límits capacitat acústica 2021.

Aprovat

Aprovació de la pròrroga forçosa 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, del dia 19 de desembre de 2021 fins al 31
de desembre de 2021.

Aprovat

Resolució de mutu acord del contracte de les obres del projecte de construcció
d’un pavelló de volta catalana al Parc Vallmora del Masnou, adjudicat a
Gomintec, SL.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat amb
diversos criteris de valoració, de les obres del projecte de reurbanització del
carrer Uruguai (entre carrer Veneçuela i carrer Brasil) i carrer Brasil del
Masnou. LIC 9/2021.

Aprovat

Esmenar l’errada material detectada en l’acord adoptat per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada en data 15 d’abril de 2021 de concessió de llicència
d’obra major per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres i
piscina al carrer d’Itàlia, núm. 104 del Masnou i realitzar la liquidació
complementària de la taxa per llicències urbanístiques.

Aprovat
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Contracte menor per les obres de reparació del clavegueram del carrer
Enamorats.
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
25/05/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
25/05/2021
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