Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 24 d´octubre de 2019
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió ordinaria de caràcter
públic i de la sessió ordinaria del 17 d'octubre de 2019.

Aprovat
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Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Revocació parcial i pagament de la subvenció nominativa 2018 a la Federació
del Comerç, la Industria i el Turisme del Masnou.

Aprovat

Relació PV2019-06 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

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

Aprovat

Nomenament auxiliar administrativa interina.

Aprovat

Devolució de la garantia definitiva dels lots 1 i 2 del contracte de l'equipament
informàtic i audiovisual per al centre d'empreses Casa del Marquès.

Aprovat

Aprovació pagament a justificar compra alçadors infantils EECH.

Aprovat

Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges i del mar
territorial i la sol·licitud de les autoritzacions corresponents del nostre terme
municipal per a la temporada 2020.

Aprovat

Autorització per la tramitació de l'expedient de modificació del projecte d’obres
de construcció d’un pavelló esportiu municipal PAV 2 i reforma del pavelló
actual, situat al carrer Ciutat de Sant Sebastià del Masnou, i tràmit d'audiència.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat amb
diversos criteris de valoració, de les obres del projecte de reurbanització del
carrer Ciutat Sant Sebastià fins el carrer Fra Juníper Serra del Masnou. LIC
15/2019.

Aprovat

Ampliació i construcció d’un habitatge unifamiliar amb piscina al carrer de
Josep Estrada, núm. 33-35, expedient 928/2019.

Aprovat

Bases per a la participació de la NIT DE L'ESPORT 2019.

Aprovat

Suport recurs DIBA Conservació i restauració dels museus i arxius locals.

Aprovat
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Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
25/10/2019

El secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
25/10/2019

Expedient núm. JG2019000044
Codi de verificació electrònic: be780b6d-0d91-4dc4-b081-59202b5318d2

