Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 13 de desembre de 2018
Assumptes tractats

ACTSEXTR

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat
En resten
assabentats

Contracte menor disseny i producció d’un mural artístic al carrer del Rector
Pineda.

Aprovat

Relació PV2018-09 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Contractació substitució treballadora social situció IT.

Aprovat

Adquisició de 20 monitors i 22 llicències Office Professional.

Aprovat

Subministrament de 22 PC's de sobretaula corresponents al lot 1 de l'acord
marc d'equips informàtics de l'ACM.

Aprovat

Aprovació del calendari de sessions de la Junta de Govern Local per al 2019
(fins a la constitució de la nova corporació).

Aprovat

Aprovació pagament a justificar activitats de Nadal a Vienesos.

Aprovat

Pròrroga del conveni de col•laboració entre els ajuntaments del Masnou i Teià
per a la utilització conjunta del Servei d’Assessorament en Matèria d’Estrangeria
(SAME), per a l’any 2019.

Aprovat

Adquisició de 2 aparells desfibril·ladord, del servei de manteniment, formació i
senyalització a través de l'Acord marc de l'ACM (Exp.2016.03).

Aprovat

Obres substitució canonades aigua c. Gaditana.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert amb diversos
criteris de valoració, pel subministrament de 4 mòduls prefabricats per a serveis
al Parc Vallmora del Masnou. LIC 30/2018.

Aprovat

Extinció, per renúncia, de la comunicació de la guingueta situada als Jardins
dels Paisos Catalans.

Aprovat

Aprovació de la memòria valorada per actuacions puntuals d'arranjament de la
pavimentació de les voreres del Camí Ral.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres de reparació del Camí del Mig en
el tram proper a la riera de Teià.

Aprovat

Adjudicació contracte menor de les obres de reparacions diverses a Ca
n'Humet.

Aprovat

Esmenar l'error material detectat a l'acord d'adjudicació de les obres de
connexió del carrer de Cuba amb el vial d'accés al Port des del carrer de Sant
Felip del Masnou. LIC 12/2018, adoptat per la Junta de Govern Local el 4
d'octubre de 2018.

Aprovat

Declarar deserta la licitació de les obres del projecte de rehabilitació de l'edifici
dels Masovers de la Casa del Marquès del Masnou. LIC. 18/2018.

Aprovat
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Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte per la redacció de l'informe de
patologies i de diagnosi de les instal·lacions, la redacció del projecte bàsic i
d'execució i l'estudi de seguretat i salut de les obres de construcció d'un pavelló
esportiu PAV-2 i reforma de l’actual.

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació, pel procediment obert simplificat
abreujat amb un únic criteri de valoració, del subministrament de dos mòduls
prefabricats per la petanca situada al carrer de Pau Casals del Masnou. LIC
31/2018.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat amb
diversos criteris de valoració, del subministrament de 2 mòduls prefabricats a la
parcel·la de la llar d’infants Sol Solet del Masnou. LIC 32/2018.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat amb
diversos criteris de valoració, del subministrament d’un joc infantil al Parc
Vallmora del Masnou. LIC 33/2018.

Aprovat

Devolució de dipòsit i fiances, expedient 952/17.

Aprovat

Contracte menor per l'obra d'instal·lació de gabions, i treballs auxiliars de
conformació de talús al Parc Caramar.

Aprovat

Contracte menor per la reparació de la cortina tallafoc de l'aparcament del
Mercat Vell.

Aprovat

Contracte menor per al servei de manteniment i conservació de la pintura viària
del centre del municipi (zones 2, 5 i 9).

Aprovat

Contracte menor reparació solera Torrent Umbert.

Aprovat

Contractió joc infantil Jardins Lluís Millet.

Aprovat

Contracte menor per la construcció de murs de formigó al pati de l'escola Rosa
Sensat.

Aprovat

Contracte menor per les obres d'ampliació de l'aula d'Educació especial a
l'escola Ferrer i Guàrdia.

Aprovat

Contracte menor per les obres d'arranjament de sostres i cobertes a l'escola
Lluís Millet.

Aprovat

Aprovar la despesa a favor de la Mancomunitat de Serveis d'Alella, El Masnou i
Teià corresponent a l'aportació per al servei de deixalleria de l'Ajuntament del
Masnou per a l'exercici 2018.

Aprovat

Contractació jardineres carrer Sant Pere i Sant Francesc d'Assís.

Aprovat

Prórroga contracte d'una AODL.

Aprovat

Contractació ordenança substitució IT.

Aprovat

Aprovació de la memòria valorada de les obres de reparació del tanatori del
Cementiri municipal.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres de millora de la il·luminació dels
passos soterrats de l’estació d’Ocata i plaça de la Llibertat del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres d'adequació del nou accés al
camp municipal d'esports del Masnou.

Aprovat
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Aprovació del canvi de nom del contracte menor referit a la direcció facultativa
de 1a fase i la redacció del projecte bàsic i d’execució i de la direcció facultativa
de la 2a fase de les obres d’adequació d’uns terrenys municipals per a la seva
utilització com a horts urbans.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la redacció d’un projecte de millora de
l’accessibilitat de voreres als carrers Itàlia i Ametllers del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor d'obres de les
d'arranjament de les voreres del camí Ral del Masnou.

puntuals

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la redacció del projecte bàsic i d'execució,
direcció d'obra, direcció d'execució d’obra, coordinació de seguretat i salut i
control de qualitat de les obres d'arranjament de la parcel·la dels Vivers a Santa
Madrona del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres de reparació de l'edifici municipal
de la plaça d'Ocata, núm. 7 del Masnou.

Aprovat

Modificació del contracte de serveis d’inspecció i neteja de la xarxa de
clavegueram del municipi del Masnou (part variable lot 1).

Aprovat

Canvi de dies de celebració del Mercat de venda no sedentària.

Aprovat

Aprovació addenda al conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal
del Maresme i l'Ajuntament del Masnou per al Servei de Mobilitat Internacional
2018-2021.

Aprovat

Adjudicació pòlissa assegurança flota de vehicles. Any 2019.

Aprovat

actuacions

ACTSEXTR

El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
14/12/2018

Secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
14/12/2018
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