Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 4 d´abril de 2019
Assumptes tractats

ACTSEXTR

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat

En resten
assabentats

Conveni amb la Federació de Comerç, la Indústria i el Turisme 2019
(part municipal).

Aprovat

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

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2019-03 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’abril de 2019 i serveis complementaris dels mesos de febrer i març
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’abril 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’abril 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’abril de l’exercici
2019.

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal•lacions del Complex Poliesportiu
Municipal corresponent al 2n trimestre de l'exercici 2019.

Aprovat

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

Aprovat

Procés selectiu quatre places administratiu promoció interna.

Aprovat

Resultat procés selectiu borsa professors CFPAM.

Aprovat

Contractació educadora social.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i el Casal dels
Avis d’Ocata amb l'objectiu de promocionar l'envelliment actiu durant
l'any 2019.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i el Casal de la
Gent Gran de Can Malet amb l'objectiu de promocionar l'envelliment
actiu durant l'any 2019.

Aprovat
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Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i l’Esplai d’Avis
de Can Mandri amb l'objectiu de promocionar l'envelliment actiu durant
l'any 2019.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació
de familiars de persones amb malaltia mental del Masnou (ESQUIMA)
amb l'objectiu d'integrar persones afectades de malaltia mental,
eliminació de l'estigma que suposa patir una d'aquestes malalties i
suport a les famílies d'aquestes persones durant l'any 2019.

Aprovat

Aprovació del projecte de les obres ordinàries d'arranjament del Parc
dels Vivers.

Aprovat

Contracte menor pel subministrament de 2 quadres elèctrics
d’enllumenat públic a la Plaça Nova de les Dones del Tèxtil del
Masnou.

Aprovat

Contracte menor pintura viària.

Aprovat

LIC 1/2019. Adjudicació del contracte de subministrament d’un tractor
de segona mà.

Aprovat

Convocatòria participació com a expositor a la 20a Fira comercial i
gastronòmica del Masnou

Aprovat

Esmena errada material detectada en l'acord d’adjudicació, pel
procediment obert simplificat amb un únic criteri de valoració, de les
obres relatives a la 2a fase del projecte de reparació de paviment de
calçada de diversos carrers del nucli urbà.

Aprovat

Recepció del subministrament de dos mòduls prefabricats per la
petanca situada al carrer de Pau Casals del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres d’instal·lacions
complementàries a l’edifici municipal dels Vienesos.

Aprovat

Aprovació del Projecte de Reparcel·lació del PAU La Colomina, finques
B-5 i B-2.

Aprovat

Aprovació inicial del Projecte d'Urbanització del PAU La Colomina,
finques B-5 i B-2.A

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i l’Associació
Voluntaris pel Masnou de Protecció Civil per l'any 2019.

Aprovat

ACTSEXTR

El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
05/04/2019

Secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
08/04/2019
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