Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 17 d´abril de 2019
Assumptes tractats

Resultat

Proposta revocació total EXP X2018008131 de la subvenció 2018 per al
foment de l'economia local, la consolidació del teixit productiu i l'impuls al
mercat de treball.

Aprovat

Aprovar el Padró de la taxa per manteniment del cementiri municipal
corresponent a l’exercici de 2019.

Aprovat

Procés selectiu borsa tècnics auxiliars Paisatge.

Aprovat

Provisió lloc treball educador social.

Aprovat

LIC 35/2018. Adjudicació del Lot 2 del contracte de subministrament de
lluminàries led pel manteniment i millores de l'enllumenat públic i renovació
de la il·luminació de les escoles Ferrer i Guàrdia, Marinada i Ocata del
municipi del Masnou.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 11/19.

Aprovat

Creu Roja del Masnou, Alella i Teia, conveni de col·laboració en matèria
d'assistència a persones en situació on en risc d'exclusió social a la vila del
Masnou durant l'any 2019.

Aprovat

Aprovació modificació del contracte referit al lot 1, subministrament i
muntatge de grades telescòpiques del nou pavelló esportiu municipal. LIC.
29/2018.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat
abreujat amb diversos criteris de valoració, i amb presentació de sobre
digital, de les obres del projecte d’arranjament del Parc dels Vivers del
Masnou. LIC 6/2019.

Aprovat

Reforma d'un habitatge unifamiliar aïllat i canvi d'ús a hoteler al carrer de
Montgat núm. 21, expedient 1126/18.

Aprovat

Rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer de Sant
Rafael, núm. 16, expedient 5/2019.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació 12/19.

Aprovat

Contractació prestació de servei d'instal·lació elèctrica general, llum, so i
megafonia per a la 20a Fira comercial i gastronòmica del Masnou.

Aprovat
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