Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 1 d´agost de 2019
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de caràcter públic i de la
sessió ordinària del 25 de juliol de 2019.

Aprovat
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Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Projecte Tasta i cuina el Masnou.

Aprovat

Sol·licitud d'autorització per cedir les parades núm. 45 i 46 del mercat.

Aprovat

Relació de liquidacions CAMA2019-08 per la cessió d’ús dels espais i la
prestació dels serveis del centre d’empreses casa del marquès corresponent al
lloguer de despatxos, coworking del mes d’agost de 2019 i serveis
complementaris del mes de juliol de l’exercici 2019.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica
en terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu a l’Edifici Centre,
corresponent al mes d'agost de l’exercici 2019.

Aprovat

Aprovació padró de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per les parades
de venda en el mercat setmanal corresponent al mes d’agost de l’exercici 2019.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica
en terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu al Mercat Vell,
corresponent al mes d'agost de l’exercici 2019.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica
en terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu a la plaça Marcel·lina
Monteys, corresponent al mes d'agost de l’exercici 2019.

Aprovat

Padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions administratives en el
Mercat Municipal corresponent al mes d’agost de l’exercici 2019.

Aprovat

Contractació operària neteja acumulació de tasques.

Aprovat

Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de manteniment,
conservació de la via pública del municipi del Masnou.

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars per a l'adjudicació del
contracte dels serveis de realització dels tallers d’estudi assistit (LIC 13/2019).

Aprovat

Ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb
escassa capacitat econòmica 2018.

Aprovat

Aprovació d’ajuts socials a menors en situació de risc d’exclusió social per
assistència al FAKALÓ 2019.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 23/19.

Aprovat

Conveni entre l’Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament del Masnou,
pel qual es cedeix l'ús del programa informàtic “control del parc administrat per
l’agència”.

Aprovat
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Adjudicació del contracte menor de redacció del projecte d'urbanització del PAU
UA-1a Can Montals Sud.

Aprovat

Concessió d’una tercera pròrroga del contracte de les obres de construcció d’un
nou accés al camp municipal d’esports del Masnou i ordenació de la finca dels
Masovers de la Casa del Marquès del Masnou. LIC 33/2017.

Aprovat

Autorització per la tramitació de l'expedient de modificació del projecte
d'urbanització del carrer de Roger de Flor 2a fase, tram comprès entre el carrer
de Sant Miquel i Josep Estrada, i tràmit d'audiència.

Aprovat

Adjudicació de l’avantprojecte d’ordenació del concurs de projectes del sector
Camil Fabra – Can Targa del Masnou. LIC 21/2018.

Aprovat

Aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer de Ciutat de Sant
Sebastià fins al carrer de Fra Juníper Serra del Masnou.

Aprovat

Renúncia a la sol·licitud de pròrroga de la llicència concedida per a la
construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer de Sant Bru,
núm. 25, expedient núm. 682/17.

Aprovat

Convocatòria 2019. Premi emprenedoria Jove.

Aprovat

Concessió d'una pròrroga del contracte de les obres relatives al projecte Aprovat
d'urbanització del carrer d'Abat Escarré del Masnou.
Adjudicació del contracte menor d'obres per la reparació i adequació de l'accés Aprovat
a la plaça de les Dones del Tèxtil.
Projecte executiu per a la construcció d'un pavelló de volta catalana al Parc de Aprovat
Vallmora.
Nomenament auxiliar administrativa per acumulació de tasques.

Aprovat
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El Masnou,

[Firma01-01]
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L'alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
02/08/2019

El secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
02/08/2019
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