Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 18 de juliol de 2019
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de l’11 de juliol
de 2019.

Aprovat
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Donar compte de l’ordre del dia del Ple del mes de juliol.

En resten
assabentats

Relació de liquidacions TUPO2019-02 del preu públic 2 per
serveis i activitats esportives, i per utilització de les
instal·lacions del complex esportiu municipal corresponent als
cursets de natació 2019.

Aprovat

Pròrroga contracte acumulació de tasques d'una tècnica de
Cultura.

Aprovat

Resultat borsa tècnics auxiliars de Paisatge i contractació
temporal d'un tècnic auxiliar de Paisatge.

Aprovat

Contractació del servei del delegat de protecció de dades de
l'Ajuntament del Masnou. Resolució del recurs de reposició
contra l'exclusió d'un licitador, LIC 7/2019.

Aprovat

Esmena error material. Conveni amb la Federació de Comerç,
la Indústria i el Turisme 2019 (part municipal).

Aprovat

Sol·licitud declarar d'interès local la celebració de la ganga al
carrer de Sant Miquel.

Aprovat

Concurs fotogràfic d’Instagram #carrersdelMasnou2019.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 22/19.

Aprovat

Aprovació de la contractació d'una empresa per dur a terme el
procés participatiu que ha d'incloure el futur document del Pla
local d'Habitatge.

Aprovat

Exclusió d’una empresa del procediment de licitació del
subministrament de 4 mòduls prefabricats per a serveis al
Parc Vallmora del Masnou. LIC 30/2018.

Aprovat
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Adjudicació del contracte menor de redacció de la Modificació
Puntual del Planejament General en el Sector 10 Llevant La
Colomina IV del Masnou.

Aprovat

Aprovació de la liquidació de les obres ordinàries del projecte
d’urbanització del carrer Roger de Flor 1a fase, entre els
carrers Narcís Monturiol i Sant Miquel del Masnou.

Aprovat

Sol·licitud canvi de venda de productes parada mercat
municipal 30.

Aprovat
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El Masnou,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
19/07/2019

Secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
19/07/2019
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