Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 26 d´abril de 2018
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de les bases del concurs d'Instagram #firatalmasnou.

Aprovat

Relació PV2018-04 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Nomenament interí de dos agents de la policia local.

Aprovat

Contractació d'un tècnic de comunicació.

Aprovat

Resolució del recurs presentat per l’empresa Serveis Antiplagues Higiene i
Control Ambiental, SA contra l’acord de la Junta de Govern Local amb data
1 de març de 2018 d’exclusió de l’empresa 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

Aprovació inicial del projecte de connexió del carrer de Cuba amb el vial
d'accés al Port des del carrer de Sant Felip del Masnou.

Aprovat

Aprovació dels projectes d’adequació dels espais per la instal·lació de les
cuines i el seus equipaments a les escoles municipals Ocata i Marinada.

Aprovat

Ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de Ciutat Vila Jardí, núm.
10, expedient 120/18.

Aprovat

Contracte menor pel subministrament de 61 papereres per la platja.

Aprovat

Concessió d'una pròrroga del contracte de les obres del projecte
d'urbanització del Parc Vallmora, 2a fase, Els Camps del Parc. LIC. 11/2017

Aprovat

Aprovació de les bases per a la participació en el sorteig de dos premis per
realitzar compres dins el recinte de la Fira Comercial i Gastronòmica del
Masnou 2018.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i Promocions
Portuàries Masnou per a la celebració de la 19a Fira comercial i
gastronómica del Masnou al Port esportiu del Masnou.

Aprovat
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