Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 21 de novembre de 2019
Assumptes tractats
Aprovació de l’esborrany de l’acta del 14 de novembre de 2019.

ACTSEXTR
v. 2019/07

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat
Aprovat
En resten
assabentats

Campanya Queda't 2019.

Aprovat

Fira de Nadal 2019.

Aprovat

Aprovació calendari fiscal 2020.

Aprovat

LIC 24-2017. Primera pròrroga del contracte de serveis de cobertura
sanitària dels actes lúdics i esportius promoguts per l'Ajuntament del
Masnou.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 31/19.

Aprovat

Declarar deserta la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de
serveis de neteja d'edificis i dependències municipals (LIC 14/2019).

Aprovat

Protocol davant de les situacions d’exclusió residencial per pèrdua
d’habitatge i derivació a la Mesa d’emergència de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.

Aprovat

Constitució de la Xarxa d'Escoles Municipals de Persones Adultes (XEMPA).

Aprovat

Atorgament de credencial professional per assalariat adscrit a la llicència
municipal de taxi número 8.

Aprovat

Transmissió llicència municipal de taxi número 4.

Aprovat

Contracte menor pel subministrament i instal·lació de la plataforma salva
escales de la Casa del Marquès.

Aprovat

Contractació del servei de transformació de dos vehicles policials recentment
adquirits, a través de l’acord marc de mobilitat sostenible de l’ACM.

Aprovat

Aprovació de la modificació del projecte i del contracte de les obres de
construcció d’un pavelló esportiu municipal PAV 2 i reforma del pavelló
actual, i aprovació de la certificació d’obra relativa al modificat.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert amb diversos criteris de valoració del
subministrament i instal·lació de 4 mòduls prefabricats per a serveis al Parc
Vallmora del Masnou. LIC. 30/2018.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat
amb un únic criteri de valoració, de les obres del projecte de construcció d’un
pavelló de volta catalana al Parc Vallmora del Masnou. LIC 16/2019.

Aprovat

Expedient núm. JG2019000048
Codi de verificació electrònic: 5d0cf583-bf17-40ed-8fc4-ddf17a901b71

Contractació dos educadors socials addenda contracte programa Serveis
Socials.

Aprovat

Adhesio conveni aparcament PNDT JGL 21/11/2019.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
22/11/2019

El secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
22/11/2019
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