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Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 18 de juliol del 2019.

Aprovat

Aprovació sol·licitud de la subvenció per a la Contractació en practiques de
joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil de Catalunya 2019.

Aprovat

Aprovació del padró d'Exaccions Municipals d'Urbana (taxa per recollida
d'escombraries i taxa per entrada de vehicles) de l'exercici de 2019.

Aprovat

Resolució de la sol·licitud d’autorització, de forma prèvia i expressa, a la cessió
del contracte de serveis de control integrat de plagues (lot 1 expedient LIC
23/2017).

Aprovat

Adjudicació del contracte dels serveis de manteniment de dues aplicacions dels
sistemes d'informació de l'Ajuntament del Masnou, dividit en dos lots (LIC
4/2019).

Aprovat

Contractació d'un oficial 2a jardiner i un operari de neteja per a l'arrenjament de
les calçades i voreres de la zona La Coloma i els escocells d'altres zones del
municipi.

Aprovat

Pròrroga del Conveni de col·laboració amb Creu Roja del Masnou, Alella i Teià,
la Parròquia de Sant Pere del Masnou i la Fundació Temps i Compromís per a
l’any 2019, per al Centre de Distribució d’Aliments “La Sitja”.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'ajuntament del Masnou i Càritas Parroquial del
Masnou en matèria d'assistència a persones en situació o en risc d'exclusió
social a la vila del Masnou, durant l'any 2019.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i l’entitat El Masnou
amb el Sàhara per a projectes amb el Sàhara.

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació, pel procediment obert simplificat amb
un únic criteri de valoració de les obres de la 3a Fase del projecte de reparació
de calçada de diversos carrers del nucli urbà del Masnou, corresponent al Pla
de Xoc de calçades 2017. LIC 12/2019.

Aprovat

Aprovació del canvi del responsable del contracte de les obres ordinàries
referides a la urbanització del carrer de Roger de Flor, 2a fase, tram comprès
entre els carrers de Sant Miquel i de Josep Estrada del Masnou.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries de la 2 fase del projecte de reparació de
paviment de calçada de diversos carrers del nucli urbà del municipi. LIC
28/2018.

Aprovat

Devolució de dipòsit i fiances, expedient 813/15.

Aprovat

Devolució de part de l'import satisfet en concepte d'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i de la taxa per llicències urbanístiques, expedient 1108/17.

Aprovat

Sol·licitud de subvenció Enfeina't 2019 per a la contractació laboral temporal i

Aprovat
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acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situación de
desocupació de llarga durada.

ACTSEXTR
v. 2019/07

El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
26/07/2019

El secretari general
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