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

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta del 16 de gener de 2020.

ACTSEXTR
v. 2019/07

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Aprovat
En resten
assabentats

Resultat procés selectiu creació borsa vigilants cívics.

Aprovat

Contractació treballadora social per a substitució per incapacitat
temporal.

Aprovat

Primera pròrroga del contracte de serveis de manteniment de la
telefonia i electrònica de xarxa de l'Ajuntament del Masnou (LIC
26/2017).

Aprovat

LIC 24/2018. Pròrroga del contracte de servei de manteniment, millora i
neteja dels espais verds municipals del Masnou.

Aprovat

Devolució de la garanita definitiva del contracte de subministrament, en
règim d’arrendament i amb opció de compra, de 70 ordinadors de
sobretaula per l’Ajuntament del Masnou.

Aprovat

Autorització per col·locar tendals enrotllables i tendal corredís a la
guingueta situada als Jardins de Països Catalans.

Aprovat

Subvencions municipals a entitats per l'any 2020 a atorgar pel
procediment de concurrència competitiva. Convocatòria.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 01/20.

Aprovat

Declarar l’exempció de l’aplicació del preu públic 6 per activitats
culturals per a la promoció del municipi.

Aprovat

Subvencions municipals a entitats esportives per l'any 2020 a atorgar
pel procediment de concurrència competitiva. Convocatòria.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries de rehabilitació de la Biblioteca lot 1 i
del Mercat municipal lot 2 a l’Edifici Centre del Masnou. LIC. 27/2018.

Aprovat

Concessió de llicència d'obres majors per rehabilitar i ampliar
l'habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de Camil Fabra, núm. 58 del
Masnou.

Aprovat
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Contractació ordenança per substitució incapacitat temporal.

Aprovat

Contractació ordenança per acumulació tasques per cobrir absències al
complex esportiu municipal.

Aprovat

Renúncia parada 39 (Illa6B) Mercat Municipal..

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
27/01/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
27/01/2020
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