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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 24 de març de 2022
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Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 17 de març de 2022.

Aprovat

Contractació d'una tècnica de Cultura per a la substitució de l'empleat 70 en
situació d'incapacitat temporal.

Aprovat

Convocatòria del concurs per a la provisió d'un lloc treball d'ordenança.

Aprovat

Convocatòria procés per proveir mitjançant comissió de serveis el lloc de
treball d'interventor/a.

Aprovat

Ampliació termini d'execució del subministrament, mitjançant compra, de dos
vehicles híbrids amb transformació policial. LIC 31/2021.

Aprovat

LIC 1/2022.Exclusió d’una empresa del procés de licitació per a l’adjudicació
del lot 2 del contracte de serveis del Centre d’Interpretació de la Mina
d’Aigua i Serveis d’Atenció al Públic de la Casa de Cultura-Oficina de
Turisme.

Aprovat

LIC 2/2022. Exclusió d’un licitador del procediment de licitació per a
l’adjudicació de l’explotació, mitjançant concessió, de la guingueta barrestaurant de propietat municipal situada al parc Vallmora.

Aprovat

LIC 24/2018. Devolució de la garantia definitiva del lot 1 i 2 del contracte de
serveis de manteniment i neteja de parcs, jardins municipals, parterres,
talussos i jardineres, esporga i tractament fitosanitari de l’arbrat del municipi
del Masnou.

Aprovat

Aprovació convocatòria de subvencions per al foment de l'economia local.
Any 2022.

Aprovat

Aprovació de la convocatòria 2022 - Prestacions econòmiques d'urgència
social (concurrència competitiva).

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 05/2022.

Aprovat

Convocatoria de la IX Beca de Recerca Local.

Aprovat

Aportació municipal per la compensació de la tarifació social a l'escola
bressol Sol Solet, 2n trimestre curs 2021-2022.

Aprovat

Adjudicació de les obres relatives al projecte d’arranjament de voreres en
diverses ubicacions del Masnou. LIC 32/2021.

Aprovat

Aprovació de la devolució dels dipòsits per la restitució de la urbanització en
relació amb les obres del carrer de Navarra, núm. 95 del Masnou.

Aprovat

Atorgant pròrroga per a la finalització de les obres majors de la finca situada
al carrer de Santa Madrona núm. 1 del Masnou.

Aprovat
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Aprovació del contracte menor per l'obra civil de reparació d'avaries
d'enllumenat a diferents sectors del municipi
Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Aprovat

En resten
assabentats

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
24/03/2022

La secretària accidental
MARIA REIS OLIVERAS TRULLOLS
25/03/2022
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