Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 21 de setembre de 2017
Assumptes tractats

Resultat

Relació PV2017-06 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Pròrroga del nomenament d'una auxiliar administrativa.

Aprovat

Bases i convocatoria plaça tècnic mitjà destinada al lloc de cap de
Manteniment, Serveis i Medi Ambient.

Aprovat

Adjudicació del contracte de serveis d’assistència tècnica en el cobrament
d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament del Masnou (LIC 14/2017).

Aprovat

Declarar deserta la licitació convocada per a l’adjudicació del contracte de
subministrament, en la modalitat de compra, d’un vehicle polivalent equipat
i destinat al servei de la policia local del Masnou (LIC 15/2017).

Aprovat

Devolució de garantía del contracte d'arrendament del local situat a la plaça
d'Ocata, 7.

Aprovat

SC 24/2011. Devolució de garantía definitiva del contracte de serveis de
reparació. manteniment i conservació de les xarxes de clavegueram del
municipi del Masnou.

Aprovat

Relació AS 17 d'ajuts per al Casal de setembre de 2017.

Aprovat

Aprovació pagaments a justificar per a despeses de gestió de la Biblioteca
Joan Coromines.

Aprovat

Contracte programa 2017-2019 entre ICD i Ajuntament del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres de la planta baixa de l'escola
d'adults de l'edifici de Vienesos, ubicada al carrer de La Segarra, núm. 12.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert, de les obres de reurbanització del
carrer de Doctor Agell, tram comprès entre el passeig Prat de la Riba i el
carrer de Mestres Villà i carrers adjacents i millora de la xarxa de
clavegueram. LIC. 6/2017.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la redacció del projecte bàsic i
d'execució, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a la
rehabilitació de l'edifici municipal de la Masoveria de la Casa del Marqués,
situat en el carrer de Rosa Sensat, s/n del Masnou.

Aprovat

Contracte menor redacció projecte reparació voreres pla xoc 2017.

Aprovat
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