Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 30 d´abril de 2020
Assumptes tractats

ACTSEXTR
v. 2019/07

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 23 d'abril de 2020.

Resultat
Aprovat

Donar compte de la relació d’assumptes que passen a comissions
informatives.

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Procés selectiu per cobrir una plaça de personal qualificat destinada a cobrir el
lloc de treball d'encarregat/da de la brigada inclosa a l'oferta pública
d'ocupació 2020.

Aprovat

Contractació temporal de cinc operaris/àries de serveis urbans mitjançant
contracte interinitat.

Aprovat

Procés selectiu per cobrir una plaça d'agent de policia local inclosa a l'oferta
pública ocupació 2019.

Aprovat

Procés selectiu per cobrir tres places de caporal de la policia local incloses a
l'oferta pública d'ocupació 2019.

Aprovat

Procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mtijà destinada a cobrir el lloc
treball de tècnic/a Comunitat i Persones inclosa a l'oferta pública d'ocupació
2018.

Aprovat

Proposta de suspensió de les concessions administratives per l’explotació de
les guinguetes de propietat municipal situades a la via pública.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 13/20.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'ajuntament del Masnou i Càritas Parroquial del
Masnou. Revocació total i reintegrament de la subvenció atorgada al 2019.

Aprovat

Conveni FP Dual 2020-2024.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya (Ensenyament) i
l'Ajuntament del Masnou per al projecte Geoda 2020-2023, en el marc de les
mesures especifiques d'atenció a la diversitat dels alumnes de l'educació
secundària obligatòria del municipi.

Aprovat

Aprovació de la liquidació del contracte relatiu a les obres de construcció d’un
nou accés al camp municipal d’esports del Masnou i ordenació de la finca dels
masovers de la casa del Marquès. LIC 33/2017.

Aprovat

Aprovació de la factura complementària de les obres ordinàries relatives al
projecte de substitució funcional de bigues a l’edifici plurifamiliar del passeig de
Prat de la Riba, 31, LIC. 10/2019.

Aprovat

Aprovació inicial del projecte executiu de les obres d’ampliació de la llar
d’infants Sol Solet del Masnou.

Aprovat

Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d’ordenació i millora del Camí del
Mig com a camí rural al Masnou.

Aprovat
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Devolució de fiances, expedient 1301/18.

Aprovat

Concessió de la llicència per finalitzar les obres d’un edifici plurifamiliar amb 11
habitatges, 2 locals sense ús definit, aparcament comunitari amb 12 places
d’aparcament i 4 trasters al carrer d’Àngel Guimerà, núm. 2 del Masnou.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries del projecte de connexió del carrer de Cuba
amb el vial d’accés al Port des del carrer de Sant Felip. LIC. 12/2018.

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
30/04/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
04/05/2020
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