Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 14 de juny de 2018
Assumptes tractats

Resultat

Aprovar l'adhesió a l’oficina d’atenció als rodatges de la Maresme
Film Commission (MFC), un servei del Consorci de Promoció
Turística Costa Barcelona Maresme.

Aprovat

Adquisició de nova uniformitat d'estiu i d'hivern per a la Policia Local.

Aprovat

Adjudicació del contracte de Serveis Postals de l'Ajuntament del
Masnou. LIC 1/2018.

Aprovat

Adjudicació del contracte de serveis Fakaló -Casal Artístic i Campus
Esportiu- de l’Ajuntament del Masnou, mitjançant procediment obert
amb diversos criteris d’adjudicació. LIC 3/2018.

Aprovat

Despeses a justificar homenatge 100 anys.

Aprovat

Aprovació de pagaments a justificar per a despeses dels Premis de
Goleta i Bergantí.

Aprovat

ACTSEXTR

Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, El
Masnou, Montgat i Vilassar de Mar per a l’organització del Concurs
de Música Jove 2018 (14a edició) i de les bases reguladores per a la
participació en el mateix.

Aprovat

Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i
l’Associació Voluntaris pel Masnou de Protecció Civil, any 2018.

Aprovat

Contractació artística Correfocs i diverses activitats de Festa Major
2018.

Aprovat

Aprovació contracte menor equips de so i llums actes Festa Major
2018.

Aprovat

Aprovació contracte menor infraestructures Festa Major 2018.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i el Grup Bon
Preu SA.

Aprovat
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Aprovació de pagaments a justificar per a despeses de Cultura amb
motiu de la Flama del Canigó i de la Revetlla de Sant Joan.

Aprovat

Aprovació pagament a justificar Festa Major 2018.

Aprovat

Contractació dissenyador/a gràfic.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre el consell comarcal del Maresme i
l'Ajuntament del Masnou per l'ús i gestió de les borses de personal
d'àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural,
no estructural.
Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació del
projecte de les obres de construcció d’un pavelló esportiu i reforma
del pavelló actual.

Adjudicació, 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

Aprovat

Aprovat

ACTSEXTR

El Masnou,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
18/06/2018

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
18/06/2018
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