Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 7 de març de 2019
Assumptes tractats

ACTSEXTR

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat
En resten
assabentats

Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 499, de 4 de març de 2019, de
modificació de l'hora de la celebració de la Junta de Govern Local.

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 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 a l’Edifici Centre,
corresponent al mes de 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 de març 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 de març de 2019 i serveis
complementaris dels mesos de gener i febrer 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 març 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 de març de l’exercici 2019.

Aprovat

Pròrroga contracte temps parcial empleada jubilada parcialment.

Aprovat

LIC 21/2016. Pròrroga del contracte de serveis de maquetació, impressió i
gestió de la publicitat del butlletí "El Masnou Viu" de l'Ajuntament del Masnou.

Aprovat

Exclusió d’una empresa licitadora del lot 2 del procediment de licitació per a
l'adjudicació del contracte de subministrament de lluminàries led pel
manteniment i millora de l’enllumenat públic i renovació de la il·luminació de les
escoles Ferrer i Guàrdia, Marinada i Ocata al municipi del Masnou (LIC
35/2018).

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules particulars per
a l'adjudicació del contracte de subministrament per a l’adquisició d’un tractor de
segona mà. (LIC 1/2019).

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 6/19.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 7/19.

Aprovat

Contracte menor producción audiovisual sobre les mines d'aigua del Masnou.

Aprovat

Contracte menor impressió llibre 40 anys d'ajuntaments democràtics.

Aprovat

Revocació total de la subvenció per concurrència competitiva exercici 2018.

Aprovat
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Revocació parcial subvenció any 2018 AMPA Escolàpies.

Aprovat

Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

Aprovat

Revocació i reintegrament de la subvenció atorgada al 2018.

Aprovat

Resolució convocatòria d’ajuts municipals per promoure la rehabilitació
d’habitatges i d’edificis d’ús residencial al municipi del Masnou per a l’exercici
2018.

Aprovat

Proposta d'aprovació del conveni de col•laboració i d’encàrrec de gestions entre
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament del Masnou relatiu a
l'Oficina Local d'Habitatge, situada en aquest municipi, per a l'any 2019.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat amb
diversos criteris de valoració, de les obres del projecte d’urbanització del carrer
de l’Abat Escarré del Masnou. LIC 2/2019.

Aprovat

Concessió d’una segons pròrroga del contracte de les obres d’ampliació de
l’escola Ferrer i Guàrdia per a cuina-menjador i el seu equipament.

Aprovat

Contracte menor del manteniment de les àrees de joc infantil del Masnou, de
març a desembre de 2019.

Aprovat

Modificació de l'objecte del contracte menor per la direcció i coordinació de
seguretat i salut de les obres de millora de l'accessibilitat de voreres als carrers
Itàlia i Ametllers del Masnou

Aprovat

ACTSEXTR

El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
12/03/2019

Secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
13/03/2019
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