Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 23 de maig de 2019
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Assumptes tractats

Resultat

Contractació temporal treballador/a social.

Aprovat

Contractació temporal AODL per a la substitució d'una incapacitat temporal i la
llicència per maternitat.

Aprovat

Devolució de la garantia del contracte del servei de manteniment de software
GENESYS (LIC 12/2015).

Aprovat

LIC 8/2017. Primera pròrroga contracte de serveis d'activitats dirigides per
persones adultes i activitats físiques per gent gran.

Aprovat

Aprovació contracte menor lloguer escenaris Festa Major 2019.

Aprovat

Aprovació contractació materials i equips de so i llums Festa Major 2019.

Aprovat

Sol·licitud subvenció memòria democràtica 2019

Aprovat

LIC 8/2019. Aprovació de l'expedient relatiu a les concessions administratives
per a l’explotació, per lots, de les guinguetes de propietat municipal situades a la
via pública: zona esportiva de Pau Casals (lot 1), plaça de Marcel•lina Monteys
(lot 2) i jardins de Països Catalans (lot 3).

Aprovat

Aprovació pagament a justificar caixes per guardar material pirotècnic.

Aprovat

Conveni Fundació Intermedia.

Aprovat

Convocatòria 2018. Proposta revocació parcial EXP X2018008154 de la
subvenció 2018 per al foment de l'economia local, la consolidació del teixit
productiu i l'impuls al mercat de treball.

Aprovat

Rectificació error material en relació a un beneficiari en la concessió de
subvenció a empreses de nova creació de la convocatòria 2017.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés per a la realització
d’accions formatives adreçades a persones desocupades.

Aprovat

Procés selectiu borsa auxiliars administratius.

Aprovat

Contractació d'un operari pel mercat.

Aprovat

Contractació d'una operària de brigada.

Aprovat

Contractació temporal operària neteja.

Aprovat

Contractació operari Programa Treball i Formació 2018.

Aprovat

Concessió d’una segona pròrroga del contracte de 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 del Masnou. LIC 33/2017.

Aprovat

Aprovació de la liquidació de les obres ordinàries relatives al projecte de
reparació de voreres a diversos carrers del nucli urbà del Masnou, corresponent
al pla de xoc de voreres 2017. LIC. 10/2018.

Aprovat
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Aprovació de la modificació del projecte executiu de les obres d’adequació d’uns
terrenys municipals per a la seva utilització com a horts urbans, fase 2a.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert simplificat abreujat amb diversos criteris de
valoració, de les obres d'arranjament del Parc dels Vivers del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de redacció del projecte executiu, direcció
facultativa, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat de les obres de
reurbanització del carrer de Ciutat de Sant Sebastià fins al carrer de Fra Juníper
Serra.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat
abreujat amb un únic criteri de valoració, i amb presentació de sobre digital, de
les obres ordinàries d’adequació d’uns terrenys municipals per a la seva
utilització com a horts urbans, 2a fase. LIC 9/2019.

Aprovat

Aprovació inicial del projecte per a urbanitzar un espai al carrer de República
Argentina dedicat a la realització d’un memorial.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de redacció del projecte bàsic i d'execució,
estudi de seguretat i salut i control de qualitat de la urbanització del carrer de
Montevideo.

Aprovat

Reconeixement de la suspensió de les obres del projecte de connexió del carrer
de Cuba amb el vial d’accés al Port des del carrer de Sant Felip i designació de
nou responsable del contracte.

Aprovat

Desistiment del contracte menor de consultoria referit a la redacció del projecte
d’execució, direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de
connexió del carrer de Cuba amb el vial d’accés al Port des del carrer de Sant
Felip.

Aprovat
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El Masnou,
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L'Alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
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Secretari general
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