Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 14 de desembre de 2017
Assumptes tractats
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Modificació de l'hora de celebració de les Juntes de Govern
Local i aprovació del calendari de sessions per al 2018.

En resten assabentats
Aprovat

Adjudicació del contracte de serveis de cobertura sanitària
dels actes lúdics i esportius promoguts per l’Ajuntament del
Masnou (LIC 24/2017).

Aprovat

SC 19/2012 Devolució de garantía definitiva del contracte del
servei d'activitats esportives dirigides per adults i per la gent
gran.

Aprovat

Contractació del servei de defensa i assistència jurídica a
Martí & Martí, Advocats, SCP.

Aprovat

Contractació rellevista per jubilat parcial.

Aprovat

Contractació d'una tècnica de comunitat i persones.
Contractació d'un oficial 1a lampista.
Aprovació de conveni de col·laboració amb la Fundació
Intermèdia.

Aquest punt queda
sobre la taula
Aprovat
Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la redacció de l'ordenació
de la zona esportiva situada a l'avinguda de President
Kennedy del Masnou.

Aprovat

Prorrogar la convocatòria d’ajuts sobre la quota de l’impost
sobre béns immobles a favor de persones amb escassa
capacitat econòmica per a l’exercici 2017.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Maresme i l’Ajuntament del Masnou per al desenvolupament
de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any
2018.
Adquisició de 7 aparells desfibril·ladors, del servei de
manteniment, formació i senyalització a través de l'Acord marc
de l'ACM (Exp.2016.03).
Aprovar la despesa a favor de la Mancomunitat de Serveis
d'Alella, El Masnou i Teià corresponent a l'aportació per al
servei de deixalleria de l'Ajuntament del Masnou per a
l'exercici 2017.
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Resultat

Aprovat

Aprovat

Aprovat
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Aprovació del contracte menor per la reparació del sistema
d'aigua calenta del Club Atlètic Masnou.

Aprovat

Pròrroga contracte del servei de
dependències municipals LIC 11/2015.

i

Aprovat

Suspensió de la tramitació del Pla Especial del Club de
Tennis Masnou.

Aprovat

Reforma i ampliació d'un edifici unifamiliar entre mitgeres
situat al carrer de Sant Miquel, núm. 97, expedient 952/17.

Aprovat

Subvencions per a la pràctica esportiva individual.

Aprovat

Aprovació contractació projecte Generació de contingut per al
Parc Vallmora.

Aprovat

Contractació d'una AODL.

Aprovat

Resolució del contracte relatiu a les obres de construcció d'un
nou accés al camp municipal d'esports del Masnou i
ordenació de la finca dels masovers de la Casa del Marquès.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert, del contracte d’alienació
mitjançant concurs públic d'un habitatge i un local comercial a
la Pl. del Mercat Vell del Masnou. LIC 20/2017.

Aprovat

neteja

d'edificis

Adjudicació, pel procediment obert, de les obres ordinàries del
projecte d'urbanització del carrer de Roger de Flor, tram
comprès entre el carrer de Narcís Monturiol i el carrer de Sant
Miquel del Masnou. Lic. 19/2017.

Aprovat
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El Masnou,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
15/12/2017

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
15/12/2017
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