ACTSEXTR

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

Resultat

Constitució de la Comissió mixta de seguiment del Mercat de venda
no sedentària.

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal•lacions del Complex
Poliesportiu Municipal corresponent al padró anual de l'exercici
2019.

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex
Poliesportiu Municipal corresponent al 1r trimestre de l'exercici
2019.

Aprovat

Procés selectiu tècnic superior destinat tècnic Esports.

Aprovat

Contractació substitució educadora social.

Aprovat

Declaració de la continuïtat del contracte del servei de neteja,
manteniment i conservació del cementiri municipals i de les tasques
d'inhumació i exhumació de cadàvers fins a la nova adjudicació.

Aprovat

LIC 3/2016. Segona pròrroga del contracte de serveis de vigilancia,
salvament i socorrisme a les platges del Masnou.

Aquest punt queda
sobre la taula

Ajuts socials diversos, relació AS 2/19.

Aprovat

Aprovació execució projecte de les obres de connexió de la xarxa
d’Aigües d’Aragó.

Aprovat

Concessió d’una pròrroga del contracte de les obres de connexió
del carrer de Cuba amb el vial d’accés al Port des del carrer de
Sant Felip. LIC. 12/2018.

Aprovat

Esmenar l’errada material detectada en l’acord d’adjudicació del
contracte menor referit a la redacció de l’ordenació de la zona
esportiva situada a l’avinguda de President Kennedy i la modificació
puntual del Pla General per tal que l’aprofitament de la zona A-3 es
situï en la zona A-2, adoptat per la Junta de Govern Local el 14 de
desembre de 2017.

Aprovat

Reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat
al carrer de Mestra Dolors Torregrossa, núm. 8, expedient 971/18.

Aprovat

Pròrroga del contracte del servei de manteniment dels aparells
elevadors, escales mecàniques i muntacàrregues en els edificis
municipals, via pública i en dues escoles del terme municipal (LIC
8/2015).

Aprovat

Contracte menor esporga arbrat 2019.

Aprovat

Pròrroga per a la rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre
mitgeres situat al carrer de Pere Grau, núm. 50, expedient núm.
321/17.

Aprovat

Expedient núm. JG2019000004
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Designació de participants seleccionats per la Fase B del concurs
de projectes per a la redacció de l’avantprojecte d’ordenació i la
redacció de la modificació del PGO del sector Camil Fabra – Can
Targa del Masnou. LIC 21/2018.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la redacció del Pla Especial del
Sistema Portuari del Masnou

Aprovat
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