Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou
del 19 de desembre de 2019
Assumptes tractats
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 12 de desembre de 2019.
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Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat
Aprovat
En resten
assabentats

Valoració de llocs de treball.

Aprovat

Nomenament agent de policia local en pràctiques.

Aprovat

Pròrroga contracte acumulació tasques operària neteja.

Aprovat

Resultat procés selectiu plaça tècnic superior personal laboral promoció interna.

Aprovat

Resultat procés selectiu creació borsa tècnics Ensenyament.

Aprovat

Pròrroga contracte acumulació de tasques operària neteja.

Aprovat

Procés selectiu tècnic/a mitjà destinat/da al lloc de treball de tècnic/a de Comunitat
i Persones.

Aprovat

Nomenament funcionària interina auxiliar administrativa.

Aprovat

Nomenament funcionària interina tècnic/a gestió comeses especials

Aprovat

Nomenament funcionària interina tècnic/a gestió comeses especials.

Aprovat

Contractació oficial mantenidor esports.

Aprovat

Nomenament auxiliar administrativa.

Aprovat

Contractació ordenança interina.

Aprovat

Devolució garantia definitiva del contracte de subministrament de contenidors per
la recollida de residus (LIC 18/2014).

Aprovat

Serveis d'execució del programa d'activitats didàctiques del patrimoni del Masnou i
el programa de rutes i visites turístiques de l'àmbit del turisme del Masnou (LIC
11/2016).

Aprovat

Modificació i pròrroga del lot 3 del contracte de serveis de control de plagues,
control d’aus urbanes i el servei de control higienicosanitari i de prevenció i control
de la legionel·losi a les instal·lacions municipals (LIC 23/2017).

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules particulars per a
l'adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant compra, de passeres a
les platges del terme municipal del Masnou, dividit en lots (LIC 20/2019).

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 34/19.

Aprovat

Adquisició d'un aparell desfibril·lador, del servei de manteniment, formació i
senyalització a través de l'Acord marc de l'ACM (Exp.2016.03).

Aprovat

Aprovació contracte menor so i llums Carters Reials i Cavalcada de Reis 2020.

Aprovat
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Aprovació convocatòria d'ajuts municipals per promoure la rehabilitació
d'habitatges i edificis d'us residencial al municipi del Masnou per a l'exercici 2019.
Aprovació de les ordenacions singulars del carrer de Pere Grau, Plaça d’Ocata,
Plaça Marcel.lina Monteys i Plaça Miquel Martí i Pol.

Aprovat

Modificació de la llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat al carrer de Silveri Fàbregas, núm. 69 del Masnou, expedient
451/2019.

Aprovat

Atorgament d'una pròrroga per a l'acabament de les obres d'arranjament del Parc
dels Vivers del Masnou.
Aprovació del conveni de Col·laboració entre el Servei Català de la Salut i
l'Ajuntament del Masnou, per a la instal·lació temporal d'un espai memorial en al
zona enjardinada situada en el carrer de la República Argentina, en la part sud de
la finca del CAP d'Ocata.

Aprovat

Aprovat

Nomenament director d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres fons
reversió- Minimització averies.

Aprovat

Nomenament director d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres fons de
reversió- Hidrants.

Aprovat

Subministrament d'enllumenat nadalenc per davant de Casa de la Vila.

Aprovat

Contracte menor pel subministrament i instal·lació de recuperador de calor de
l'edifici Roger de Flor.

Aprovat

Homologació del PAU de La Cavalcada de Reis de l’any 2020.

Aprovat

Subministrament i instal·lació de l'enllumenat del Camp de futbol d'Ocata i de les
escoles públiques Rosa Sensat i Lluís Millet (LIC 21/2019).

Aprovat

Contractació operari acumulació tasques.

Aprovat

Aprovació de la liquidació de les obres ordinàries relatives al projecte modificat de
les obres ordinàries de construcció d’un pavelló esportiu municipal PAV 2 i reforma
del pavelló actual, situat al carrer Ciutat de Sant Sebastià del Masnou (LIC
27/2017).

Aprovat

Aprovació de la liquidació de les obres ordinàries relatives al projecte
d’urbanització urbanització del carrer de Roger de Flor, 2a fase, tram comprès
entre els carrers de Sant Miquel i de Josep Estrada del Masnou (LIC 15/2018).

Aprovat

Resolució del contracte menor de les obres d’urbanització de l’espai lliure a
l’entorn de l’edifici dels Masovers del Masnou per demora injustificada en
l’atorgament de l’acta de replanteig.

Aprovat

Aprovació de la liquidació de les obres ordinàries relatives al projecte de millora
dels jardins Lluís Companys del Masnou (LIC 19/2018).

Aprovat

Aprovació de la liquidació de les obres ordinàries relatives al projecte
d’urbanització del carrer Abat Escarré (LIC 2/2019).

Aprovat

Incoació d’expedient de resolució del contracte corresponent a les obres ordinàries
de rehabilitació de l’edifici dels Masovers de la Casa del Marquès del Masnou (LIC
5/2019).
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Aprovat
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Aprovat

Adjudicació del contracte menor per a la instal·lació d’enllumenat al passatge de la
Segarra del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor dels treballs de neteja de deixalles i el moviment
de terres d’uns talussos situats en terrenys municipals propers al parc de Vallmora
del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor d’instal·lació per la reparació de xarxa elèctrica i
de dades a l’edifici de l’Ajuntament del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor dels treballs de redacció de l’informe i projecte
estructural de la coberta del casal d’avis Can Mandri.

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
19/12/2019

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
19/12/2019
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