Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 16 de maig de 2019
Assumptes tractats

ACTSEXTR

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat
En resten
assabentats

Revocació parcial de la subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc
del PO FEDER Catalunya, 2007-2013, Eix 1, expedient X2015002081.

Aprovat

Procés selectiu per a la provisió de cinc places de tècnic/a d'administració
general.

Aprovat

Devolució garantia definitiva del contracte de la concessió administrativa per
l'explotació de la guingueta situada als Jardins dels Paisos Catalans (LIC
23/2016).

Aprovat

Pagaments a justificar per a fer front les despeses dels premis Goleta i
Bergantí.

Aprovat

Aprovació contracte artístic Orquestra Maravella Festa Major 2019.

Aprovat

Aprovació contracte artístic Hotel Cochambre Festa Major 2019.

Aprovat

Aprovació contractació artística Focs d'artifici Festa Major 2019.

Aprovat

Aprovació contractació artística Correfocs Festa Major 2019.

Aprovat

Aprovar la revocació parcial de la subvenció per concurrència competitiva
exercici 2018 a l'Associació VeInal del Cul d'Ocata.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 16/19.

Aprovat

Acceptació de la justificació, revocació parcial de la part no justificada i
pagament de l’import justificat i pendent d’abonar de la subvenció directa a la
Creu Roja del Masnou, Alella i Teià corresponent a l’any 2018.

Aprovat

Aprovar la revocació parcial de la subvenció per concurrència competitiva
exercici 2018 a l'Associació El Dubbuc.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte de les obres d'adequació
de terrenys municipals per a la seva utilització com a correcans.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries de la primera i segona fase del projecte de
millora d'accessibilitat del pas soterrat del carrer de Brasil. LIC 30/2017.

Aprovat

Concessió d'una pròrroga del contracte de les obres relatives al projecte
d'urbanització del carrer de Roger de Flor, 2a fase, tram comprès entre els
carrers de Sant Miquel i de Josep Estrada del Masnou.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries del projecte constructiu d'elements
hidràulics en l'eix drenant del Torrent Vallmora - carrer Roger de Flor, 3a
fase, del Masnou. LIC 16/2018.

Aprovat

Contracte menor de manteniment de les instal·lacions de clima de l'any 2019.

Aprovat

Revocació parcial expedient X2018000355 Subvencions empreses nova
creació 2017

Aprovat
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Revocació parcial subvenció exp. X2018000173 Subvencions empreses
nova creació 2017.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres derivades de l’acte de
conciliació relatiu a les obres de restitució de la finca del Camí del Mig del
Masnou.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries del projecte de reparació de voreres a
diversos carrers del nucli urbà del Masnou, corresponent al pla de xoc de
voreres 2017.

Aprovat
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