ACTSEXTR

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 2 de maig de 2019
Assumptes tractats

Resultat

Esmena error material. Acord aprovació de la contractació de la prestació de
servei de la contractació artística de la 20a Fira comercial i gastronòmica del
Masnou.

Aprovat

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

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 de maig 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 de maig 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 de maig 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 de maig de l’exercici 2019.

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2019-05 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 de maig de 2019 i serveis
complementaris dels mesos de març i abril de l’exercici 2019.

Aprovat

Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019 (2a edició).

Aprovat

Devolució de garantia del contracte de subministrament i instal·lació dels
elements de senyalització patrimonial - Projecte FEDER El Masnou terra de mar
(LIC 4/2015).

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 13/19.

Aprovat

Pagament a justificar per activitats de promoció i conservació del patrimoni.

Aprovat

Cànon de domini públic marítim terrestre corresponent a la temporada d'estiu
2018, a favor de la Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri de Transició
Ecològica.

Aprovat

Contracte menor per les obres de connexió de l'enllumenat del pati al quadre de
l'edifici de l'escola Ferrer i Guardia.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment negociat sense publicitat amb diversos criteris de
valoració, de les obres ordinàries de rehabilitació de l'edifici dels Masovers de la
Casa del Marquès del Masnou. LIC 5/2019.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert amb diversos criteris de valoració del
subministrament i instal·lació d'un joc infantil al Parc Vallmora del Masnou.

Aprovat
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Desestimació del recurs de reposició del grup municipal d'ICV-EUiA contra
l'acord de la junta de govern de l'Ajuntament del Masnou, d'aprovació de la
modificació dels criteris d'adjudicació d'habitatges de protección oficial al
municipi del Masnou.

Aprovat

Resultat procés selectiu creació borsa operaris brigada i contractació cinc
operaris brigada

Aprovat

Resultat del procés selectiu per a la creació d'una borsa d'operaris de neteja i
contractació d'un operari neteja

Aprovat

Contractació auxiliar administratiu substitució incapacitat temporal.

Aprovat
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