Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 14 de febrer de 2019
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Assumptes tractats

Resultat

Convocatòria 2018. Premi d'emprenedoria @elmasnou_jove.

Aprovat

Subvencions per al foment de l'economia local. Convocatòria 2019. Línies 2,3 i
4.

Aprovat

Presentació candidatura Fira comercial i gastronómica a EMD.

Aprovat

Consulta preliminar del mercat en relació amb la contractació del servei de
control, supervisió i manteniment bàsic de l'aparcament públic municipal
subterrani ubicat a la plaça pública resultant de la promoció urbanística de l'Illa
Centre (antiga Dogi).

Aprovat

Nomenament agent policia interí.

Aprovat

Procés selectiu tècnic mitjà destinada al lloc de tècnic de Manteniment i
Serveis.

Aprovat

Provisió lloc treball tècnic/a de Cultura.

Aprovat

Provisió lloc treball treballador/a social.

Aprovat

Nomenament caporals interins.

Aprovat

LIC 3/2016. Segona pròrroga del contracte de serveis de vigilancia, salvament
i socorrisme a les platges del Masnou.

Aprovat

Exclusió d’una empresa licitadora del lot 2 del procediment de licitació per a
l'adjudicació del contracte de subministrament de lluminàries led pel
manteniment i millora de l’enllumenat públic i renovació de la il•luminació de
les escoles Ferrer i Guàrdia, Marinada i Ocata al municipi del Masnou (LIC
35/2018).

Aprovat

Canvi del dia de la celebració de la Junta de Govern Local.

Aprovat

LIC 11/2014 Devolució garantía definitiva contracte de la prestació del servei
de Socorrisme i salvament aquàtic al Complex Esportiu del Masnou.

Aprovat

Rectificació de l’error material al conveni de col•laboració entre l’Ajuntament
del Masnou i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, corresponent
a l’any 2017.

Aprovat

Proposta d’aprovació de les valoracions de les Subvencions per a la pràctica
esportiva individual.

Aprovat

Execució de les obres per a la construcció d'una canonada al dipòsit nou,
ubicat al Torrent de Rials d'Alella.

Aprovat

Cessió del contracte d’arrendament d’un terreny de propietat municipal amb ús
terciari, ubicat al Camí del Mig, núm. 2 del Masnou.

Aprovat

Aprovació de la modificació del projecte d’obres d’urbanització del carrer
Roger de Flor, entre els carrers Narcís Monturiol i Sant Miquel i de la
modificació del contracte.

Aprovat

Expedient núm. JG2019000007
Codi de verificació electrònic: 2cbda804-11ea-45fe-a371-a6068ac344c4

Adjudicació, pel procediment obert simplificat abreujat amb un únic criteri de
valoració, i amb presentació de sobre digital, del subministrament de dos
mòduls prefabricats per la petanca situada al carrer de Pau Casals del
Masnou. LIC 31/2018.

ACTSEXTR

El Masnou,
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