Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 29 de novembre de 2018

ACTSEXTR

Assumptes tractats

Resultat

Modificació Oferta Pública Ocupació 2018.

Aprovat

Adjudicació del contracte de serveis de manteniment, conservació, i reparació
de la via pública del municipi del Masnou, dividit en dos lots (LIC 20/2018).

Aprovat

Ajuts municipals de menjador per al curs 2018-2019.

Aprovat

Pròrroga del conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament del Masnou per al desenvolupament de programes i serveis
vinculats al fet migratori per a l’any 2019.

Aprovat

Obres substitució canonada d'aigua carrer Silveri Fàbregas.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la redacció de la Modificació puntual del
Planejament General en l'àmbit de la prolongació del carrer d'Olivé Gumà, entre
l'avinguda de Joan XXIII i el carrer de Pau Casals i habitatge social al carrer de
Montevideo.

Aprovat

Aprovació de les bases de participació de carrosses a la Cavalcada de Reis
2019

Aprovat

Aprovació contracte menor de lloguer de les carrosses dels Reis 2019.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries de la primera fase del projecte de reparació de
paviment de calçada de diversos carrers del nucli urbà del Masnou.

Aprovat

Enderroc complert de les edificacions existents al carrer d'Àngel Guimerà, núm.
13, expedient 360/18.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert simplificat amb un únic criteri de valoració, i
amb presentació de sobre digital, de les obres relatives al projecte de reparació
de voreres a diversos carrers del nucli urbà del Masnou, corresponent al pla de
xoc de voreres 2017.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert, del contracte d’alienació mitjançant concurs
públic de dos habitatges a la Pl. del Mercat Vell del Masnou.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat amb
un únic criteri de valoració de les obres de la 2a Fase del projecte de reparació
de calçada de diversos carrers del nucli urbà del Masnou, corresponent al Pla
de Xoc de calçades 2017. LIC 28/2018.

Aprovat

Aprovació del projecte de les obres de rehabilitació d’un edifici com a centre
d’interpretació de la Mina d’aigua a la plaça d'Ocata, núm. 7.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per l'elaboració de la documentació tècnica i
direcció de les obres d’instal·lació de quatre mòduls prefabricats a la llar
d’infants Sol Solet.

Aprovat

Ampliació contracte a temps parcial jubilació parcial.

Aprovat

Jubilació parcial operària neteja.

Aprovat
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Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules particulars per
a l'adjudicació del contracte de serveis de neteja, manteniment i conservació del
cementiri municipal i de les tasques d’inhumació, exhumació, trasllat de
cadàvers i buidatge de nínxols.

Aprovat

Exercici d’opció de compra de dos vehicles adscrits a la policia local, SEAT
ALTEA, en arrendament financer.

Aprovat

Exercici d'opció de compra d'un vehicle adscrit a la policia local, NISSAN
QASHQAI, en arrendament financer.

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2018-12 per la cessió d’ús dels espais i
la prestació dels serveis del centre d’empreses casa del marquès corresponent
al lloguer de despatxos, coworking del mes de desembre de 2018 i serveis
complementaris dels mesos d’octubre i novembre de l’exercici 2018.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica
en terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu a l’Edifici Centre,
corresponent al mes de desembre de l’exercici 2018.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica
en terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu al Mercat Vell,
corresponent al mes de desembre de l’exercici 2018.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica
en terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu a la plaça Marcel•lina
Monteys, corresponent al mes de desembre de l’exercici 2018.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions administratives
en el Mercat Municipal corresponent al mes de desembre de l’exercici 2018.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per les parades
de venda en el mercat setmanal corresponent al mes de desembre de l’exercici
2018.

Aprovat
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El Masnou,
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L'Alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
30/11/2018

Secretari general
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30/11/2018
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