ACTSEXTR

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 20 de desembre de 2018
Assumptes tractats

Resultat

Contracte menor del servei de defensa i assistència jurídica als membres i
personal de l’Ajuntament del Masnou, així com als membres de la policia
municipal i altres procediments judicials, a Marti&Marti Advocats.

Aprovat

Aprovar la relació EXIN2018-01, corresponent a l’addicional 1r de l’exercici 2018
referent a les Exaccions Municipals d’Industrial.

Aprovat

Procés selectiu borsa operaris brigada.

Aprovat

Procés selectiu borsa operaris neteja.

Aprovat

Ajuts econòmics individuals per al pagament de menjador d'EBM curs 18-19.

Aprovat

Ajuts econòmics individuals per al pagament de la quota d'escolarització d'EBM
curs 18-19.

Aprovat

Adjudicació contracte menor per a la millora de la senyalització vertical i
horitzontal a l’entorn dels carrers inventariats a la diagnosi del camí escolar La
Marinada.

Aprovat

Contractació pavimentació amb sauló sòlid per als Jardins del Bell Resguard i
els Jardins de Can Targa.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres de reparació del tanatori del
Masnou.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert amb diversos
criteris de valoració i divisió en lots, de subministrament i instal·lació
d’equipament esportiu pel complex poliesportiu municipal. LIC 29/2018.

Aprovat

Contracte menor tancament contenidors.

Aprovat

Contracte menor tanca jocs infantils Pintor Domènech Farré.

Aprovat

Contracte menor reparació voreres Sant Marc, Sant Esteve i Califòrnia.

Aprovat

Contracte menor millora accessibilitat mercat municipal i Edifici Centre.

Aprovat

Contracte menor compra furgoneta enllumenat.

Aprovat

Contracte menor per la compra de material elèctric per substituir els equips de
les lluminàries al c/Sant Miquel (tram entre c/Tomàs Vives i c/Roman Fabra).

Aprovat

Aprovació contracte menor so i llums Cavalcada de Reis 2019.

Aprovat

Instal·lació portella carrer Sant Rafael.

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules particulars per
a l'adjudicació del contracte de subministrament per a l’adquisició d’un equip
bàsic de control per a la medició de la velocitat dels vehicles mitjançant un
cinemòmetre (LIC 34/2018).

Aprovat
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Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs 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

Conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament per a la regularització d’aportacions econòmiques, any 2018.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d'Alella, el Masnou, Montgat i
Teià per impulsar accions per al desenvolupament econòmic i ocupació.

Aprovat

Convocatòria 2018. Concessió de subvencions. Subvencions municipals foment
economia local, consolidació teixit productiu i impuls del mercat de treball.

Aprovat

Autorització per la tramitació de l'expedient de modificació del projecte
d'urbanització del carrer de Roger de Flor, tram comprès entre el carrer de
Narcís Monturiol i carrer de Sant Miquel, i tràmit d'audiència.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per l’arranjament de la riera Sistres.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres de reparació del talús del Camí del
Mig, mitjançant l’aportació de terres necessàries, en el tram proper a la riera de
Teià.

Aprovat

Adquisició vehicle i serveis de mobilitat sostenible a travès de l'Acord marc de
l'ACM.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres de millora d’accessibilitat del pas
soterrat del carrer de Brasil, 4a fase.

Aprovat

Aprovació de la liquidació de les obres ordinàries relatives a la 3a fase del
projecte de millora d'accessibilitat del pas soterrat del carrer Brasil del Masnou.

Aprovat
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