Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 9 de juny de 2016
Assumptes tractats

Resultat

Relació PV2016-03 de liquidacions de l'impost sobre
S’aprova per
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
unanimitat absoluta
Relació 2/2016 propostes de despeses AD juny 2016.

S’aprova per
unanimitat absoluta

Oferta ocupació pública 2016.

Aquest punt queda
sobre la taula

Ajuts socials diversos, relació 17.

S’aprova per
unanimitat absoluta

Aprovació contracte artístic Blaumut.

S’aprova per
unanimitat absoluta

Aprovació contractació artística La Principal de la Bisbal.

S’aprova per
unanimitat absoluta

Pròrroga del contracte de la concessió de l'ús privatiu de la
via pública mitjançant la instal·lació d'un quiosc destinat a
S’aprova per
cafeteria als jardis de Lluis Companys del municipi del unanimitat absoluta
Masnou.
Incoació de l'expedient per danys i perjudicis ocasionats a
l'ajuntament amb motiu de la resolució del contracte de les
S’aprova per
obres del projecte de rehabilitació de la Casa de Cultura del unanimitat absoluta
Masnou.
Aprovar el pagament de la certificació núm. 9 i última, a
l'empresa contractista, referida a les a obres de reforma de
S’aprova per
l'edifici Casa del Marquès, en compliment de la sentència unanimitat absoluta
núm. 111/2016 dictada pel Jutjat del Contenciós
Administratiu núm. 17 de Barcelona.
Aplicació bonificació de la taxa per llicències urbanístiques i
de l'ICIO, en relació amb la comunicació prèvia d'obres per
S’aprova per
promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres unanimitat absoluta
arquitectòniques a la finca de l'avinguda de Joan XXIII, 6971, expedient 566/15.
Aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial 10 Aquest punt queda
"Llevant", en l'àmbit de la parcel·la C-5.
sobre la taula
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Aprovació del contracte menor pel lloguer de material
S’aprova per
elèctric per les revetlles de St. Joan, Festa Major de St. unanimitat absoluta
Pere, Food Trucks i festivals Fascurt i Ple de Riure.

Expedient núm. JG2016000024
Codi de verificació electrònic: 9a64d222-a3a1-4515-808b-d2fe553d4fb6

Aprovació de l'expedient de contractació per l'arrendament
S’aprova per
d'un local destinat a Centre de Distribució d'Aliments (CDA) unanimitat absoluta
al Masnou. LIC 10/2016.
Aprovació de l'expedient i dels plecs de clàusules
administratives i tècniques particulars per l'adjudicació del
S’aprova per
contracte de serveis de retirada de vehicles de la via pública unanimitat absoluta
per mitjà de grua i posterior trasllat al dipòsit municipal (LIC
10/2016).
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El Masnou,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
13/06/2016

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
13/06/2016
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