Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou
del 25 de gener de 2018
Assumptes tractats

Resultat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Catàleg de serveis de la Diputació per l'any 2018. Sol·licitud de recursos.

En resten
assabentats
Aprovat

Aprovació de la Política de Turisme Responsable i el Manual de
Benvinguda al Museu Municipal de la Nàutica del Masnou i a l'Oficina de
Turisme del Masnou.

Aprovat

Correcció error material jornada rellevista.

Aprovat

Procés selectiu interinatge tècnic de Comunicació.

Aprovat

LIC 17/2017. Serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD).

Aprovat

Exclusió d’una empresa licitadora del lot 3 del procediment de licitació
relatiu al contracte de serveis de control de plagues, control d’aus urbanes i
el servei de control higenicosanitari i de prevenció i control de la
legionel•losi a les instal•lacions municipals (LIC 23/2017).

Aprovat

Cancel·lació de la fiança del contracte de lloguer d'un terreny de propietat
municipal amb ús terciari, ubicat al Camí del Mig, núm. 2 del Masnou.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació 1.

Aprovat

Ajuts sobre la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones
amb escassa capacitat econòmica per a l'exercici 2016.

Aprovat

Conveni de ratificació del programa d'actuació de l'any 2018 corresponent a
la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana.

Aprovat

Aprovació de l'esborrany de conveni a signar amb l'Àrea Metropolitana de
Barcelona per a la redacció del Pla Especial del passeig Marítim del
Masnou.

Aprovat

Sol·licitud llicència obres majors per la i remunta d'un edifici al C/ Sant
Francesc d'Assís, 47-49, per ampliació activitat d'aparthotel.

Aprovat

Construcció d'11 habitatges cada un d'ells amb piscina en un edifici
plurifamiliar en testera, 22 places d'aparcament i 11 trasters en la finca del
carrer de Manila, núm. 15, expedient 881/17.

Aprovat

Aprovació inicial projecte reparació voreres diversos carrers del nucli urbà
(pla de xoc 2017).

Aprovat

Resultat procés selectiu per a la creació d'una borsa d'auxiliars
administratius i nomenament auxiliar administratiu.

Aprovat
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