L'Alcalde
Extractes
de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou
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Assumptes tractats
Pròrroga contracte tres operaris de brigada.

Aprovat

Contractació interinatge substitució IT ordenança.

Aprovat

Contractació interinitat substitució IT ordenança.

Aprovat

Serveis de gestió i execució de la 39a i 40a edició de la Cursa de Sant
Silvestre del Masnou. LIC 22/2018.

Aprovat

Convocatòria d'ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres
escolars i material lectiu per al curs 2018-2019.

Aprovat

Ajuts econòmics individuals per al pagament de menjador d'EBM curs 1819.

Aprovat

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

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació 19.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou, la Creu Roja del
Masnou, Alella i Teià, la Parròquia de Sant Pere del Masnou i la Fundació
Temps i Compromís del Masnou per al desenvolupament del Centre de
Distribució d'Aliments (CDA).

Aprovat

Convocatòria de Subvencions per a la pràctica esportiva individual de la
regidoria d’Esports per l’any 2018.

Aprovat

Devolució de dipòsit i fiances, expedient 734/17.

Aprovat

Aprovació de la modificació del contracte menor per a la prestació del
servei d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert simplificat abreujat amb un únic criteri
de valoració, i amb presentació de sobre digital, de les obres del projecte
d’urbanització del carrer Silveri Fàbregas. LIC 11/2018.

Aprovat

Reforma i ampliació d’un edifici entre mitgeres, amb canvi d’ús a habitatge
unifamiliar al carrer de Sant Miquel, núm. 24.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del desviament de línies elèctriques
soterrades de baixa i mitja tensió fora de la parcel·la de les obres de
construcció d’un nou accés al camp municipal d’esports del Masnou i
ordenació de la finca dels Masovers de la Casa del Marquès del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor relatiu a la direcció facultativa, coordinació
de seguretat i salut i control de qualitat de les obres d’ampliació de l’escola
Ferrer i Guàrdia per a cuina menjador i el seu equipament.

Aprovat
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