ÓRGANO

EXPEDIENTE

Extractes

Serveis Generals

X2021019166

Codi Segur de Verificació: ddf7b52c-a81b-4338-983d-0723201425e9
Origen: Administració
Identificador documento original: 1140216
Data d'impressió: 19/11/2021 11:54:00
Pàgina 1 de 2

SIGNATURES

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 18/11/2021
2.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 18/11/2021

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 18 de novembre de 2021
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió de l'11 de novembre de 2021.
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Resultat
Aprovat

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

En resten
assabentats

Sol·licitud de la subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del
Programa específic de resiliència local (exp. 2021/0013226).

Aprovat

Nomenament d'un auxiliar administratiu interí per acumulació de tasques al
departament d'Urbanisme.

Aprovat

Adhesió a la primera pròrroga de l’acord marc del servei d’assegurances (exp.
2018.08) de responsabilitat civil i patrimonial (lot 2), del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM).

Aprovat

Aprovació de l'adhesió a la primera pròrroga de l’acord marc del servei
d’assegurances (exp. 2019.01): vehicles terrestres (lot 2), i aprovació de les
primes de les pòlisses subscrites dels acords marc del servei d’assegurances
(exp. 2019.01): Accidents (lot 1) responsabilitat de càrrecs electes i personal
de l’administració (lot 3), defensa jurídica i reclamació de danys (lot 4), del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM).

Aprovat

LIC 20/2018. Segona pròrroga del contracte del servei de manteniment i
conservació dels paviments asfàltics de la via pública del municipi del Masnou,
lot 2.

Aprovat

LIC 20/2018. Segona pròrroga contracte manteniment i conservació de la via
pública del municipi del Masnou, lot 1.

Aprovat

LIC 31/2021. Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació i dels plecs
administratius i tècnics per a l'adjudicació del contracte de subministrament, en
la modalitat de compra, de dos vehicles híbrids amb transformació policial.

Aprovat

Exclusió d'un licitador del lot 2 corresponent al contracte de subministrament
de la senyalització horitzontal i vertical per a l'aparcament regulat en calçada al
municipi del Masnou del procediment de licitació per a l'adjudicació del
contracte de subministrament i
servei d'instal·lació i manteniment de
maquinari, i d'implantació de la senyalització horitzontal i vertical per a
l'aparcament regulat en calçada i per als aparcaments soterrats del municipi
del Masnou (LIC 25/2021).

Aprovat

Contracte menor de prestació d'un servei de consultoria per l'elaboració d'una
diagnosi i pla estratègic del Mercat Municipal del Masnou.

Aprovat

Aprovació d’Ajuts socials municipals de menjador per al curs 2021-2022, per
famílies amb fills en edat escolar que es troben en situació de vulnerabilitat.

Aprovat

Correcció de l’error material en l’acord d’aprovació per la JGL de 28/10/2021,
referent a la aprovació de la relació AS 61/2021, d'addenda contracte
programa Generalitat 45.7.

Aprovat
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Contracte menor carrosses de reis 2022.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per les obres d’implantació d’un parc de
Calistènia a l’avinguda Maresme (Jardins de la Ninfa) del Masnou.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou,
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
18/11/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
18/11/2021
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