Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 18 d´octubre de 2018
Assumptes tractats

Resultat

SC 16/2013. Devolució garantía definitiva del contracte de subministrament i
muntatge del mobiliari per al Centre d'Empreses Casa del Marquès.

Aprovat

Ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb
Retirat de
escassa capacitat econòmica 2018.
l'ordre del dia
Ajuts socials diversos. Relació AS23.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació 24/18.

Aprovat

Ordre d'execució de neteja, desinfecció i control de plagues del pati i l’interior
de la vivenda de la finca situada a l’avinguda de Cusí i Furtunet, núm. 13 del
Masnou, en relació a l’estat d’insalubritat en què es troba el pati i l’interior de la
casa de la finca esmentada, contractació menor.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per
l'establiment de les condicions de participació en la realització de l'estudi
diagnosi de la pobresa i vulnerabilitat social a la comarca del Maresme.

Aprovat

Sol·licitud de subvenció Treball i Formació 2018.

Aprovat

Contractació interinitat tècnic Promoció Econòmica.

Aprovat

Federació de Comerç. Conveni 2018 (part Diputació de Barcelona).

Aprovat

No iniciar el procés de mediació en el recurs contenciós administratiu 41/2017,
B.

Aprovat

Concessió d'una segona pròrroga del contracte de les obres ordinàries de la
primera i segona fase del projecte de millora d'accessibilitat del pas soterrat
del carrer de Brasil. LIC 30/2017.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert simplificat amb diversos criteris de
valoració, de les obres relatives al projecte constructiu d'elements hidràulics en
l'eix drenant del Torrent Vallmora - carrer Roger de Flor, 3ª fase, del Masnou.
LIC 16/2018.

Aprovat

Correcció de l’error existent als annexos III i VIII del plec de prescripcions
tècniques de l’expedient LIC 24/2018; relatiu a la licitació del contracte de
serveis de manteniment i neteja de parcs, jardins municipals, parterres,
talussos i jardineres, esporga i tractament fitosanitari de l’arbrat del municipi
del Masnou (X2018005888).

Aprovat
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