Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 23 d´abril de 2020
Assumptes tractats

ACTSEXTR
v. 2019/07

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 16 d'abril de 2020.

Resultat
Aprovat

Donar compte de l'ordre del dia del Ple del mes d'abril.

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Aprovar el Padró de la taxa per manteniment del cementiri municipal
corresponent a l’exercici de 2020.

Aprovat

Modificació objecte contracte interinitat per substitució tècnic/a
Comunitat i Persones.

Aprovat

Pròrroga del contracte de pràctiques del tècnic auxiliar del projecte de
Sistemes d'Informació i Processos.

Aprovat

Procés selectiu per cobrir una plaça personal qualificat d'oficis
destinada a cobrir el lloc d'oficial electricista inclosa a l'oferta pública
ocupació 2018.

Aprovat

Procés selectiu per cobrir una plaça personal qualificat oficis destinada
a cobrir el lloc de treball d'oficial mecànic-manyà inclosa a l'oferta
pública ocupació 2018.

Aprovat

Provisió lloc treball cap de Serveis Socials.

Aprovat

Procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic/a superior destinada a
cobrir el lloc de treball de tècnic/a Comunicació inclosa a l’oferta pública
d’ocupació 2018.

Aprovat

Procés selectiu per cobrir una plaça personal oficis no qualificat
destinada a cobrir el lloc de vigilant cívic inclosa a l'oferta pública
d'ocupació 2019.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 12/20.

Aprovat

Conveni de col·laboració de l'Ajuntament del Masnou amb el Consell
Comarcal del Maresme per a la contractació conjunta esporàdica del
servei de mobilitat internacional per a joves del Maresme 2018-2021.

Aprovat

Deixar sense efecte l'acord de data 12.03.2020 relatiu a la liquidació del
cànon municipal 2020 de les guinguetes de la platja.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries del projecte modificat d’adequació
d’uns terrenys municipals per a la seva utilització com a horts urbans,
2a fase, del Masnou. LIC 9/2019.

Aprovat

Devolució de fiances, expedient 871/17.

Aprovat

Expedient núm. JG2020000017
Codi de verificació electrònic: 1bde9eb1-1d3f-4aa1-84c8-465ba7622a4e

Devolució de fiances, expedient 387/18.

Aprovat

Estimació parcial del recurs de reposició interposat en relació amb la
liquidació de la llicència d’obres majors per rehabilitar i ampliar
l'habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de Camil Fabra, núm. 58 del
Masnou.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
23/04/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
23/04/2020

Expedient núm. JG2020000017
Codi de verificació electrònic: 1bde9eb1-1d3f-4aa1-84c8-465ba7622a4e

