Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 17 de maig de 2018
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de les bases del sorteig per a escollir els representants de la
ciutadania a títol individual al Consell de la vila.

Aprovat

Autoritzar la transmissió dels drets de concessió del local comercial 49 i
50 (P-2) del Mercat Municipal.

Aprovat

Autoritzar el canvi d'activitat del local C-6 del Mercat Municipal.

Aprovat

Procés selectiu per a la substitució d'una funcionària per maternitat.

Aprovat

Pròrroga del contracte de serveis de realització dels tallers d’estudi
assistit. LIC 16/2015.

Aprovat

Proposta de prèstec temporal d'objectes del Museu Municipal de Nàutica,
fons d'art cinètic Jordi Pericot, a la Fundació Catalunya La Pedrera.

Aprovat

Aprovació factura addicional del contracte menor de les obres de
rehabilitació de la planta baixa de l'edifici de la Policia Local del Masnou.

Aprovat

Execució subsidiària de l'ordre de reparació de la marquesina existent en
la parada d'autobús del carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, cantonada
amb el carrer de Torrent Umbert i incautació parcial de la garantia
definitiva dipositada per l'empresa adjudicatària de les obres del projecte
de reparació de voreres a diversos carrers del nucli urbà en garantia de
l'execució de les mateixes.
Aprovació del canvi del responsable del contracte de les obres
d’urbanització del carrer Roger de Flor, tram comprès entre el carrer
Narcís Monturiol i el carrer Sant Miquel. LIC 19/2017.
Aprovació del canvi del responsable del contracte de les obres de
restitució de la finca registral 1151 del Camí del Mig. LIC 32/2017.

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Liquidació definitiva de la llicència d'obres majors per la construcció d'un
habitatge unifamiliar aïllat situat al passatge de Caramar, núm. 5,
expedient 513/14.

Aprovat

Devolució de dipòsit i fiances, expedient 173/16.

Aprovat

Aprovació inicial del projecte de les obres d’urbanització del carrer Roger
de Flor, 2a fase, tram comprès entre els carrers Sant Miquel i Josep
Estrada.

Aprovat
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El Masnou,
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18/05/2018

Expedient núm. JG2018000022
Codi de verificació electrònic: 6d125dcd-aaf0-41c6-b39e-3f1630855d4e

