Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 8 de febrer de 2018
Assumptes tractats

Resultat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Esmena de la sol·licitud del Catàleg de serveis de la Diputació per l'any 2018.

Aprovat

Contracte menor per a la col·laboració de l'Institut de Mercats Municipals de
Barcelona en el projecte de reordenació del mercat municipal del Masnou.

Aprovat

Declarar l'exempció de l'aplicació del preu públic 6 per activitats culturals per a
la promoció del municipi durant l'any 2018.

Aprovat

Relació anual de l’exercici 2018 corresponent a les despeses generals per
concessions i cessions d'ús per a la utilització del domini públic municipal.

Aprovat

Arrendaments urbans corresponents a l’exercici 2018.

Aprovat

Relació PV2018-01 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Procés selectiu borsa operaris brigada.

Aprovat

Resultat procés selectiu borsa operaris neteja.

Aprovat

Pròrroga del contracte d'oficial de jardineria.

Aprovat

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

Aprovat

Subvencions municipals a entitats per l'any 2018 a atorgar pel procediment de
concurrencia competitiva.

Aprovat

Pagament a justificar Espai Escènic Ca n'Humet.

Aprovat

Concessió d'un pagament a justificar a Patrimoni Cultural.

Aprovat

Proposta d'aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col•laboració
entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament del Masnou relatiu a
l'Oficina Local d'Habitatge situada en aquest municipi per a l'any 2018.

Aprovat

Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col•laboració entre
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament del Masnou, relatiu al
programa de mediació per al lloguer social per a l'any 2018.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte de redacció del projecte
bàsic de construcció d'un pavelló municipal d'esports.

Aprovat

Devolució de dipòsit i fiances, expedient 863/16.

Aprovat
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El Masnou,
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L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
09/02/2018

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
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