Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou
del 23 de novembre de 2017
Assumptes tractats

Modificació de l’hora de celebració de les Juntes de Govern Local.

Aquest punt queda
sobre la taula

Aprovació de les bases de la campanya comercial Queda't 2017.

Aprovat

Autorització canvi d’activitat de la parada núm. 30 (Illa 4-C) del Mercat
Municipal.

Aprovat

Declarar la fira comercial “Harry Potter” d’interès local.

Aprovat

Oferta Pública Ocupació 2017.

Aprovat

Relació PV2017-08 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Aprovació de l’expedient i dels plecs de clàusules administratives i
tècniques particulars per l’adjudicació del contracte de serveis de
dinamització i gestió del Club de la Feina de l’Ajuntament del Masnou
(LIC 28/2017).
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Resultat

Aprovat

Adhesió de la Biblioteca Joan Coromines del Masnou al 1r Concurs
d’Instagram DO Alella, organitzat per biblioteques amb DO.

Aprovat

Aprovació contracte menor lloguer carrosses Reis 2018.

Aprovat

Beques de menjador municipals curs 2017-2018.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació 23.

Aprovat

Conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i
l'Ajuntament del Masnou per a la contractació del servei de mobilitat
internacional per a joves del Maresme 2018-2021.

Aprovat

Repartiment 1r atorgament i liquidació ajuts menjador CCM curs 20162017.

Aprovat

Cànon de les àrees de servei de la platja del terme municipal del
Masnou corresponent a la temporada d’estiu 2017 i emissió de rebuts.

Aprovat
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Aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial 10 "Llevant", introduint
les prescripcions efectuades per la Comissió Territorial d'Urbanisme.

Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries
relatives a la urbanització del carrer Silveri Fàbregas, tram comprès
entre l’avinguda Pau Casals i la prolongació del passeig Roman Fabra
del Masnou.

Aprovat

Aprovat

Adjudicació contracte menor per la redacció de la 2a fase del projecte
d’urbanització del tram del carrer de Roger de Flor comprès entre el
carrer Sant Miquel i carrer Josep Estrada.

Aprovat

Contracte menor per la substitució de l'equip de clima del CDIAP a
l'edifici de Can Malet.

Aprovat

Obres substitució canonades de subministrament d'aigua del c. Doctor
Agell.

Aprovat

Contractació d'un monitor.

Aprovat
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El Masnou,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
27/11/2017

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
27/11/2017
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