Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 26 de juliol de 2018
Assumptes tractats

ACTSEXTR

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat

En resten
assabentats

Declarar desert el procés selectiu per a la creació d'una borsa de
treball de tècnics auxiliars de paisatge.

Aprovat

Acceptació de donacions de l'Ajuntament del Masnou 2017 i 2018.

Aprovat

Tramitació segona prorroga de la guingueta de Marcel·lina Monteys.

Aprovat

Ampliació del contracte menor per la redacció dels projectes
d’execució de les instal·lacions elèctriques i climatització i del
projecte d’activitats i certificat final del local municipal situat al Port
Esportiu, 65-67, per a adequar-lo com a espai per a joves.

Aprovat

LIC 4/2018. Adjudicació del contracte de Serveis de Socorrisme i
Salvament aquàtic al Complex Esportiu de l’Ajuntament del Masnou.

Aprovat

LIC 13/2018. Aprovació de l’expedient i dels plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars per a
l’adjudicació del contracte de serveis de gestió i programació de
l’Espai escènic de ca n’ Humet.

Aprovat

Devolució de part de l'import satisfet en concepte d'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, expedient 851/16.

Aprovat

Aprovació inicial del projecte executiu de les obres de millora de la
xarxa d'aigua potable al municipi del Masnou, millora de la xarxa de
l'espai comú dels blocs dels carrers Els Ametllers i de Can Mandri,
inclòs en el Pla Director d'Abastament d’Aigua Potable.

Aprovat

Construcció d'un edifici plurifamiliar, format per 10 habitatges, 19
places d'aparcament i 10 trasters a la parcel·la situada al carrer
d'Àngel Guimerà, núm. 13.

Aprovat

Adjudicació contracte menor de redacció del projecte i direcció de
les obres relatives a la prolongació i arranjament de la sortida de
varis col·lectors pluvials a la platja del Masnou.

Aprovat

Modificació bases convocatoria dues places agents policia local.

Aprovat

Contractació d'un jardiner.

Aprovat
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Nomenament d'una auxiliar administrativa.

Aprovat

Reparar part del perímetre de la piscina gran del Complex Esportiu.

Aprovat

Aprovació convocatòria d’ajuts municipals per promoure la
rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’ús residencial al municipi del
Masnou per a l’exercici 2018.

Aprovat

ACTSEXTR

El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
27/07/2018

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
27/07/2018
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