Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del

ACTSEXTR
v. 2019/07

Masnou del 12 de desembre de 2019
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 5 de desembre de 2019.

Aprovat

Donar compte de l’ordre del dia del Ple del mes de desembre.

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Estudi sobre la gestió del servei d'abastament d'aigua potable.

Aprovat

Contractació del bloc d'inserció de publicitat al grup Hermes Comunicacions,
S.A. per al 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb la Federació de Comerç, la Indústria i el Turisme
del Masnou 2019 (part Diputació de Barcelona).

Aprovat

Declarar d'interès local l'activitat "cartes al pare Noel".

Aprovat

Convocatòria concurs provisió llocs treball vacants en la relació de llocs de
treball.

Aprovat

Procés selectiu creació borsa operis/àries neteja.

Aprovat

Contractació agent ocupació i desenvolupament local.

Aprovat

Segona pròrroga del contracte de serveis d’execució del programa d’activitats
didàctiques del patrimoni del Masnou i el programa de rutes i visites turístiques
de l’àmbit del turisme del Masnou (LIC 11/2016).

Aprovat

Primera pròrroga del lot 2 del contracte de serveis de control de plagues,
control d'aus urbanes i el servei de control higienicosanitari i de prevenció i
control de la legionel·losi a les instal·lacions municipals (LIC 23/2017).

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 33/19.

Aprovat

Pròrroga del Contracte programa 2020 amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Família.

Aprovat

Pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament del Masnou per al desenvolupament de programes i serveis
vinculats al fet migratori per a l’any 2020.

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 2020.

Aprovat

Aprovació pagament a justificar Cavalcada de Reis 2020.

Aprovat

Adjudicació contracte menor per a la redacció del Pla director de mobilitat de
bicicletes elèctriques i vehicles de mobilitat personal al municipi del Masnou.

Aprovat

Adjudicació contracte menor per a la redacció del Pla Director de Senyalització
d’Orientació Urbana del municipi del Masnou.

Aprovat

Contractació millores jardineria Parc del Llac.

Aprovat
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Adjudicació del contracte menor d’obres per la millora, reparació i adequació de
la Sala Capitular de l’Ajuntament.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor d’obres per la reparació i millora del pas
soterrat del mercat vell.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de redacció de projecte i direcció facultativa de
les obres de rehabilitació del CEIP Ocata.

Aprovat

Redacció del projecte bàsic i executiu, control de qualitat i estudi de seguretat i
salut per la reforma parcial Masia de Cal Ros.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor d’obres d’adequació i millora del departament
d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Aprovat

Modificació de la llicència d’obres majors per a la construcció de tres edificis
plurifamiliars aïllats amb un total de 36 habitatges, amb aparcament comunitari
al carrer de Salvador Espriu, núm. 1-5 del Masnou, expedient 239/2018.

Aprovat

Contracte menor pel subministrament i instal·lació de l'equip de climatització de
l'edifici municipal del carrer Joan XXIII, 15, bxs.

Aprovat

Transformació d'antic menjador en aula de P5.

Aprovat

Contractació Vies Braves.

Aprovat

Contracte menor reparació voreres Pol·lacra Goleta Constança, Dr. Olivé Gumà
i Berguedà.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor d’obres per la reparació de totes les portes
dels vestuaris del camp de futbol del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de redacció del projecte de reurbanització del
carrer de la Segarra del Masnou.

Aprovat

Adjudicació contracte menor per a la redacció de l’estudi del model de gestió
més eficient i sostenible dels serveis d’aparcament públic soterrat i
d’estacionament regulat a la via pública.

Aprovat

Concessió Premi emprenedoria Jove 2019.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
13/12/2019

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
16/12/2019

Expedient núm. JG2019000051
Codi de verificació electrònic: 1d1aff4e-d671-49ee-a7c9-6dc51e774672

