Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 24 de maig de 2018
Assumptes tractats

Resultat

Catàleg de serveis de la Diputació per l'any 2018. Sol·licitud del
recurs tècnic Promoció de la mobilitat sostenible.

Aprovat

Esmena error material. Minuta de conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament del Masnou i la Federació del Comerç, la Indústria i el
Turisme per l’any 2018.

Aprovat

Aprovació conveni col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i la
FUMH. Programa Consolida't 2018.

Aprovat

Adhesió a l'aprovació de la pròrroga de la contractació agregada
dels serveis de telecomunicacions.

Aprovat

Aprovació contracte artístic Focs Festa Major 2018.

Aprovat

Aprovació del contracte menor amb Buenritmo Producciones,SL
amb motiu de la Festa Major.

Aprovat

Aprovació contracte menor artístic The Gramophone Allstars Big
Band actuació Festa Major, 18.

Aprovat

ACTSEXTR

Contracte menor per la compra de material elèctric per renovar
l'enllumenat públic de la vorera de la carretera N-II, fase 2: tram
comprès entre av. Mare de Déu del Carme i c. del Pintor Villà.

Aprovat

Convocatòria concurs-oposició plaça enginyer tècnic promoció
interna.

Aprovat

Resultat procés selectiu creació borsa tècnics Projectes
nomenament interí.

i

Aprovat

Bases i convocatòria plaça tècnic mitjà destinada al lloc de tècnic
de Manteniment i equipaments.

Aprovat

Bases i convocatòria concurs-oposició tècnic superior destinada
cobrir el lloc de tècnic Esports.

Aprovat
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Adjudicació, pel procediment obert simplificat abreujat amb un únic
criteri, de les obres relatives a la instal·lació de parquet a la pista
poliesportiva del PAV 3 actual del Masnou. LIC 5/2018.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres d’instal·lació d’un
mòdul turístic entre l’àrea de descans de l’autopista C-32 per
millorar l’accés al Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora
(CEAV-Teià).

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries del projecte de les obres de
reurbanització del carrer de Doctor Agell, tram comprès entre el
passeig Prat de la Riba i el carrer de Mestres Villà i carrers
adjacents i millora de la xarxa de clavegueram. LIC. 6/2017.

Aprovat

Concessió d’una segona pròrroga del contracte de les obres del
projecte d’urbanització del Parc Vallmora, 2a fase, Els Camps del
Parc. LIC. 11/2017.

Aprovat

Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina a la
parcel·la situada al carrer de Gaietà Buigas núm. 25, expedient
71/2018.

Aprovat

Contractació de les obres del projecte d'urbanització del carrer de
Roger de Flor, tram comprès entre el carrer de Narcís Monturiol i
carrer de Sant Miquel. LIC 19/2017.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres de soterrament de
línies elèctriques al carrer Roger de Flor.

Contracte menor pel lloguer de material elèctric per la realització de
St. Joan, Festa Major de St. Pere, festivals de Fascurt i Ple de
Riure, i altres festes.

Aprovat

Aprovat

ACTSEXTR

El Masnou,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
25/05/2018

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
28/05/2018
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