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ACORD
Aprovació urgència incorporació punt aprovació certificació d’obra.
Aprovació acta de la sessió 20190087 de 29 de març de 2019.
Aprovació conveni de col·laboració amb Globasket per la celebració del torneig
internacional de bàsquet formatiu.
Aprovació bases específiques i convocatòria per a la selecció mitjançant concurs
oposició d’1 plaça d’oficial de brigada i la creació d’una borsa de treball per a la
cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals.
Aprovació addenda al “Conveni multilateral entre el Consell Comarcal de la Selva i els
ajuntaments de Blanes, Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva, Massanes, Sils i
Vilobí d’Onyar per a la compra conjunta de sistemes de detecció i lectura de matrícules
de vehicles (L.P.R.)”, amb la nova denominació “Conveni multilateral entre el Consell
Comarcal de la Selva i els ajuntaments de Blanes, Riudellots de la Selva, Massanes,
Sils, Vilobí d’Onyar i Sant Julià del Llor i Bonmatí per a la compra conjunta de
sistemes de detecció i lectura de matrícules de vehicles (L.P.R.)”
Postposar l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya en matèria de videovigilància per part de la policia de la
Generalitat-Mossos d’esquadra.
Aprovació conveni de col·laboració amb l’associació de pares les Fonts de Salitja per
l’ús de la piscina de Salitja.
Adjudicació contracte menor de serveis per espectacle infantil “La festa del més
tumàcats”, per un import de 580 € més l’iva corresponent.
Inici contractació del servei de dinar de l’homenatge a la vellesa.
Retir punt de l’ordre del dia de la proposta de contractació d’una actuació musical per
l’homenatge de la vellesa.
Retir punt de l’ordre del dia de la proposta de contractació de la coral per l’homenatge
de la vellesa.
Inici expedient de contractació per l’adquisició de recordatoris de la festa d’homenatge
a la vellesa 2019.
Adjudicació contracte menor serveis de publicitat i subscripció en el diari Puntavui, per
l’import de 5.371,90 € més l’iva corresponent.
Aprovació certificació d’obra núm. 1 del projecte constructiu de connexió de la xarxa
d’abastament d’aigua potable dels nuclis de Sant Dalmai i Salitja sota la traça d’una
nova via verda, per un import de 90.487,87 €.
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