Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 22 de novembre de 2018
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Assumptes tractats

Resultat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i la Fundació
Pere Tarrés per a la realització d'accions formatives.

Aprovat

Sol·licitud d'autorització per vendre premsa al local C-6 del Mercat.

Aprovat

Sol·licitud material pel tro del Pare Noel al carrer Almeria el dia 24 de
desembre.

Aprovat

Procés selectiu borsa professors CFPAM.

Aprovat

Procés selectiu borsa personal oficis.

Aprovat

Jubilació parcial d'un ordenança.

Aprovat

LIC 11/2016. Proposta de 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.

Aprovat

Ajuts socials diversos AS27.

Aprovat

Ajuts social AS28.

Aprovat

Adscripció conductor a les llicènciés municipals de taxi número 7 i 8.

Aprovat

Recepció de les obres d'instal·lació d'un mòdul turístic, entre l'àrea de
descans de l'autopista C-32 i la xarxa viària local de Teià, per millorar
l'accés al Centre Enoturístic i arqueològic de Vallmora (CEAV-TEIÀ).

Aprovat

LIC 11/2015 Contractació del servei de neteja d'edificis i dependències
municipals.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert simplificat amb un únic criteri de
valoració, divisió amb lots, i amb presentació de sobre digital, de les
obres relatives a la rehabilitació de la Biblioteca i del Mercat municipal a
l'Edifici Centre del Masnou. LIC. 27/2018.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert simplificat amb diversos criteris de
valoració, i amb presentació de sobre digital, de les obres relatives a la
reurbanització de l'entorn del nou pavelló municipal del Masnou. LIC.
17/2018.

Aprovat

Adjudicació contracte menor del servei relatiu a la direcció d'obra,
coordinació de seguretat i salut i control de qualitat de les obres del
projecte de reurbanització dels carrers Sant Sebastià i Roger de Llúria a
l’entorn del nou pavelló municipal d’esports.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres complementàries a l'escola
Marinada del Masnou.

Aprovat
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Aprovació de la memòria valorada per l’adquisició de dos mòduls
prefabricats per la petanca situada al carrer de Pau Casals del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres del projecte d’ampliació de
l’skateparc i reparació dels mòduls existents de l’av. de Pau Casals del
Masnou.

Aprovat
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