Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 9 de maig de 2019
Assumptes tractats

ACTSEXTR

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat
En resten
assabentats

Adhesió al Conveni de data 20/12/2018 entre l'Administració General de l'Estat
i la Diputació de Barcelona per a l'establiment de punts d'atenció a
l'emprenedor (PAE) integrats a la xarxa CIRCE.

Aprovat

Relació PV2019-03 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Nomenament interí auxiliar administratiu.

Aprovat

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de vigilants cívics.

Aprovat

Contractació operària neteja per substitució empleada en situació incapacitat
temporal.

Aprovat

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'ordenances.

Aprovat

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de treballadors/es
socials.

Aprovat

LIC 4/2019. Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules
particulars per a l'adjudicació del contracte de serveis de dues aplicacions dels
sistemes d’informació de l’Ajuntament del Masnou, dividit en dos lots (LIC
4/2019).

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 14/19.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 15/19.

Aprovat

Rectificació error acord Junta de Govern Local de 21 de març de 2019.

Aprovat

Aportació inicial exercici 2019 al CpNL per la gestió del Servei / Oficina de
Català.

Aprovat

Fons de prestació “Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges
municipals o cedits” de la Diputació de Barcelona 2019.

Aprovat

Aprovació conveni aparcament vehicle de dues rodes a l'aparcament superior
del Port Esportiu.

Aprovat

Aprovació del canvi del responsable del contracte de les obres de millora dels
jardins de Lluís Companys del Masnou.

Aprovat

Posposar la formalització de la cessió del contracte d’arrendament d’un terreny
de propietat municipal amb ús terciari, ubicat al Camí del Mig, núm. 2 del
Masnou.

Aprovat

Contracte menor reparació vorera Sant Esteve.

Aprovat

Modificació bases concurs-oposició per a cobrir sis places d'agent de policia
local, tres per torn lliure i tres per mobilitat horitzontal.

Aprovat

Expedient núm. JG2019000023
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Adjudicació, pel procediment obert simplificat amb diversos criteris
d'adjudicació, de les obres relatives al projecte d'urbanització del carrer de
l'Abat Escarré del Masnou.

ACTSEXTR

El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
10/05/2019

Secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
10/05/2019
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Aprovat

