Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 19 d´abril de 2018
Assumptes tractats

ACTSEXTR

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat
En resten
assabentats

Aprovar el Padró de la taxa per manteniment del cementiri municipal
corresponent a l’exercici de 2018.

Aprovat

Desestimació al·legació presentada amb número de registre 2018/3809 en
relació al procés selectiu per a proveir una plaça de tècnic/a mitjà destinada
a cobrir el lloc de treball de cap de la unitat de manteniment, serveis i medi
ambient.

Aprovat

Contractació d'una tècnica mitjà per a cobrir el lloc de treball de cap de
manteniment, serveis i medi ambient.

Aprovat

Procés selectiu borsa agents policia.

Aprovat

Procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'enginyer tècnic.

Aprovat

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques
auxiliars de paisatge.

Aprovat

Adhesió als acords marc del servei d'assegurances (exp. 2015.04) i del
servei de mediació d'assegurances (exp. 2015.01) del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL) i l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM).

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació 9.

Aprovat

Despeses a justificar àvia centenària.

Aprovat

Liquidació exercici 2017 Servei / Oficina de Català - CpNL.

Aprovat

Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Ajuntament del Masnou i
l’associació Ecoserveis per al desenvolupament del projecte “Comunitats de
veinatge contra la pobresa energética” en el marc de la subvenció a entitats
per a activitats i projectes de l’àmbit dels afers socials i les families 2017 i
2018 de la Generalitat de Catalunya.

Aprovat

Repartiment econòmic definitiu entre els ajuntaments del Masnou, Alella i
Teià per a la utilització conjunta del Servei d’Assessorament en Matèria
d’Estrangeria (SAME), corresponent a l’any 2017.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i la Fundació El Molí
d'en Puigvert amb l'objectiu de participar en el finançament de les activitats
en matèria d'atenció i inserció laboral i social de les persones amb transtorns
de la salut mental.

Aprovat

Cànon municipal de les àrees de servei de la platja 2018, àrea de servei
número 6.

Aprovat

Aprovació factura addicional del contracte de les obres d'adequació de
terrenys municipals per a la seva utilització com a correcans i recepció
d'obres.

Aprovat
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Aprovació inicial dels projectes executius de les obres de millora de la xarxa
d’aigua potable al municipi del Masnou, inclosos en el Pla Director
d’Abastament d’Aigua Potable.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte d'instal·lació de plaques
solars fotovoltaiques a l'Edific Centre del Masnou.

Aprovat

Aprovació definitiva del projecte tècnic d’instal·lació d’un mòdul turístic per la
millora de l’accessibilitat al Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora
(CEAV).

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat
amb varis criteris de valoració i divisió en lots, dels serveis corresponents a la
direcció d’obra, direcció d’execució i control de qualitat de les obres del
projecte modificat de construcció d’un pavelló esportiu municipal PAV 2 i
reforma del pavelló actual. LIC 6/2018.

Aprovat

ACTSEXTR

El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
20/04/2018

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
20/04/2018

Expedient núm. JG2018000018
Codi de verificació electrònic: 16836bdb-6717-4471-86c5-2b10dee612b2

