Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 3 d´agost de 2017
Assumptes tractats

ACTSEXTR

Modificació oferta ocupació pública 2016.

Resultat
Aquest punt queda
sobre la taula

Contractació oficial 2a pintor.

Aprovat

Resultat procés selectiu creació borsa de jardiners.

Aprovat

Contractació dos ordenances per a cobrir dues vacants de subaltern.

Aprovat

Procés selectiu per a la creació d'una borsa d'auxiliars administratius.

Aprovat

Estimació recurs d'alçada amb número de registre d'entrada 2017/8324
en el procés de personal subaltern.

Aprovat

Adjudicació del contracte de serveis de manteniment, conservació, neteja
i inspecció de la xarxa de clavegueram del municipi del Masnou, dividit en
dos lots (LIC 5/2017).

Aprovat

Ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres i material escolar
lectiu per al curs 2017-2018.

Aprovat

Ajuts econòmics individuals per a l'escolarització a EBM curs 2017-2018.

Aprovat

Ajuts econòmics individuals per al menjador d'EBM curs 2017-2018.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i
l'Ajuntament del Masnou en matèria de transport adaptat per l'accés de
persones amb diversitat funcional a les activitats de casal d'estiu 2017.

Aprovat

Subvenció memorial democràtic.

Aprovat

Correcció error material del Contracte menor per a la implementació de
les activitats del Pla d'acció 2017 del Pla Municipal de Prevenció de
Drogodependències 2015-2019.

Aprovat

Resolució del contracte de les obres ordinàries del projecte de construcció
d'un pavelló esportiu municipal PAV 2 i reforma del pavelló actual situat al
carrer de Sant Sebastià del Masnou i liquidació.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert, de les obres ordinàries del projecte
d’adequació de terrenys municipals per a la seva utilització com a
correcans en el Masnou. LIC. 1/2017.

Aprovat

Aprovació inicial del projecte tècnic d’instal·lació d’un mòdul turístic per la
millora de l’accessibilitat al Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora
(CEAV).

Aprovat

Modificació de la llicència d'obres majors per a la construcció d'un edifici
plurifamiliar entre mitgeres amb 11 habitatges, 12 places d'aparcament, 4
trasters i 2 locals comercials en la finca situada al carrer d'àngel Guimerà,
número 2, expedient 600/16.

Aprovat
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Concessió de la bonificació de l'ICIO i exempció de la taxa per llicències
urbanístiques de les obres de construcció d’una nova escala d’evacuació
a la zona del pati interior de la zona nord de l’edifici situat al carrer de
Roman Fabra, número 3 del Masnou – Escola Ocata.

Aprovat

Contracte menor desherbat i neteja parc Vallmora.

Aprovat

Aprovació de la despesa, reconeixement d'obligacions econòmiques i
ordenar el pagament de l'import relatiu a l'ocupació temporal de la finca
situada al Camí del Mig, en execució de la sentència dictada en el recurs
contenciós 504/2008 A.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la redacció del projecte d'execució,
direcció de l'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de
connexió del carrer de Cuba amb el vial d'accés al Port des del carrer de
Sant Felip.

Aprovat

ACTSEXTR

El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
04/08/2017

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
04/08/2017
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