Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 8 de setembre de 2016
Assumptes tractats
Ratificar la declaració d'interès local la fira Stock Market.

Resultat
S’aprova per
unanimitat simple

Aprovació de l'expedient i dels plecs de clàusules administratives
S’aprova per
i tècniques particulars per l'adjudicació del contracte de serveis unanimitat simple
d'execució del programa d'activitats didàctiques del patrimoni del
Masnou i el programa de rutes i visites turístiques de l'àmbit del
turisme del Masnou.
Aprovació de l'expedient i dels plecs de clàusules administratives
S’aprova per
i tècniques particulars per l'adjudicació del contracte de serveis unanimitat simple
d'una aplicació informàtica de gestió policial (LIC 12/2016).
Aprovar el padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions
S’aprova per
administratives en el Mercat Municipal corresponent al mes de unanimitat simple
setembre de l'exercici 2016.
Aprovar el padró de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic
S’aprova per
per les parades de venda en el mercat setmanal corresponent al unanimitat simple
mes de setembre de l'exercici 2016.
Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de
S’aprova per
tracció mecànica en terrenys d'ús públic local per l'aparcament unanimitat simple
exclusiu a la plaça Marcel.lina Monteys, corresponent al mes de
setembre de l'exercici 2016.
Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de
S’aprova per
tracció mecànica en terrenys d'ús públic local per l'aparcament unanimitat simple
exclusiu al Mercat Vell, corresponent al mes de setembre de
l'exercici 2016.
Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de
S’aprova per
tracció mecànica en terrenys d'ús públic local per l'aparcament unanimitat simple
exclusiu a l'Edifici Centre, corresponent al mes de setembre de
l'exercici 2016.
Adjudicació, pel procediment obert, del contracte per
S’aprova per
l'arrendament d'un local destinat a Centre de Distribució unanimitat simple
d'Aliments (CDA) al Masnou.

ACTSEXTR

Aprovació inicial del Pla Especial del Club Nàutic El Masnou.

S’aprova per
unanimitat simple

Aplicació de la bonificació de la taxa per llicències urbanístiques i
S’aprova per
de l'ICIO en relació amb la llicència d'obres per afavorir la unanimitat simple
promoció
de
l'accesibilitat
i
supressió
de
barreres
arquitectòniques a la finca situada al carrer de Lluís Millet, núm.
110-112 del Masnou, expedient núm. 552/16.
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Aplicació de la bonificació de la taxa per llicències urbanístiques i
S’aprova per
de l'ICIO en relació amb la llicència d'obres per afavorir la unanimitat simple
promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques a la finca situada al carrer de Sant Miquel, núm.
7 del Masnou, expedient núm. 564/16.
S’aprova per
unanimitat simple

Sol·licitud de subvenció PUOSC 2016-2017.

Devolució garantía definitiva contracte de serveis de neteja,
S’aprova per
inspecció amb TV i conservació de les xarxes de clavegueram del unanimitat simple
municipi del Masnou (SC 20/2011).
Adjudicació del contracte menor dels treballs de millora de la
S’aprova per
xarxa d'aigua potable en el sector de Can Mandri.
unanimitat simple
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El Masnou,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
09/09/2016

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
12/09/2016
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