Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 11 d´abril de 2019
Assumptes tractats

ACTSEXTR

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat
En resten
assabentats

Prestació de serveis infraestructura carpes, mobiliari i zones ombreig
20a Fira comercial i gastronòmica del Masnou.

Aprovat

Relació PV2019-02 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Provisió lloc treball tècnic/a de Cultura.

Aprovat

Provisió lloc treball treballador/a social.

Aprovat

Procés selectiu per a cobrir sis places d'agent de policia local, tres per
torn lliure i tres per mobilitat horitzontal.

Aprovat

Nomenament interí arquitecte.

Aprovat

Contractació interinitat educadora social.

Aprovat

LIC 1/2016. Segona pròrroga del contracte del servei de prevenció aliè
de riscos laborals del personal de l'Ajuntament del Masnou.

Aprovat

Modificació de l'hora de la celebració de la Junta de Govern Local.

Aprovat

Contracte menor compra utillatges i instalacions en els bucs d'assaig
de Ca n'Humet.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 10/19.

Aprovat

Acceptació del "Programa Complementari per a la garantia del benestar
social 2019" de Diputació de Barcelona.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació
Pro-Disminuïts Psíquics del Masnou (DISMA) amb l'objectiu de realitzar
activitats en materia d'atenció i integració de persones amb disminució
psíquica i recolzament a les seves famílies durant l'any 2019.

Aprovat

Correcció error material del cànon de domini públic marítim terrestre
corresponent a la guingueta 3 per la temporada d'estiu 2018, a favor de
la Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri de Transició
Ecològica.

Aprovat

Atorgament de credencial professional a tres conductors assalariats de
vehicle taxi, adscrits a les llicències 7 i 8.

Aprovat

Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat a
l'avinguda de President John F. Kennedy, núm. 37, expedient 860/18.

Aprovat
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Contracte menor direcció obra i coordinació seguretat i salut obres
projecte
reparació calçades diversos carrers del nucli urbà del Masnou (pla de
xoc
2018).

Aprovat

Aprovació tramitació urgent ampliació termini presentació sol·licituds
com a expositor a la 20a Fira comercial i gastronòmica del Masnou.

Aprovat

ACTSEXTR

El Masnou,
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[Firma02-01]

L'Alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
12/04/2019

Secretari general
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