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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del 
Masnou del 2 de novembre de 2017 
 

Assumptes tractats Resultat 

 

Donar comptes dels decrets d’Alcaldia 
 

En resten assabentats. 

Aprovació del conveni de patrocini publicitari i de les bases 
del concurs d'aparadors “Setmana Harry Potter”. 
 

Aprovat 

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2017-11 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 i serveis complementaris del mes de 
novembre de l’exercici 2017. 
 

Aprovat 

Aprovar el padró de la taxa per prestació de serveis i 
actuacions administratives en el Mercat Municipal 
corresponent al mes de novembre de l’exercici 2017. 
 

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 novembre de l’exercici 2017. 
 

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 
novembre de l’exercici 2017. 
 

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 novembre de l’exercici 2017. 
 

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 novembre de l’exercici 2017. 
 

Aprovat 

Nomenament de tres tècniques de gestió, A2, de personal 
funcionari. 
 

Aprovat 

Procés selectiu per a cobrir interinament el lloc de treball de 
tècnic auxiliar de comunitat i persones. 
 

Aprovat 

Aprovació de l’expedient i dels plecs de clàusules 
administratives i tècniques particulars per l’adjudicació del 
contracte de serveis de manteniment de la telefonia i 
electrònica de xarxa de l’Ajuntament del Masnou (LIC 
26/2017). 
 

Aprovat 

Aprovació de l’expedient i dels plecs de clàusules 
administratives i tècniques particulars per l’adjudicació del 
contracte de serveis d’assessorament jurídic en matèria 
d’estrangeria (LIC 22/2017). 
 

Aprovat 



 

Expedient núm. JG2017000046   
Codi de verificació electrònic: 124ddc13-e2a6-47dd-9081-56139bce3eae 

 

A
C

T
S

E
X

T
R

 

Ajuts socials diversos, relació 21. 
 

Aprovat 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i la 
Creu Roja del Masnou, Alella i Teià, any 2017. 
 

Aprovat 

Subvenció memorial democràtic. Acceptació de la 
subvenció. 
 

Aprovat 

Aprovació de les bases de participació de carrosses a la 
Cavalcada de Reis 2018. 
 

Aprovat 

Construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al 
carrer de Sant Bru, núm. 25, expedient 682/17. 
 

Aprovat 

Reforma d'un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de La 
Nau, núm. 4, expedient 916/17. 
 

Aprovat 

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment 
obert, de la redacció del projecte executiu modificat de les 
d’obres ordinàries relatives a la construcció d’un pavelló 
esportiu municipal PAV 2 i reforma del pavelló actual situat 
al carrer de Sant Sebastià del Masnou i l'execució de l'obra 
de construcció que es detalli en la referida modificació de 
projecte. LIC 27/2017. 
 

 
Aprovat 

 
El Masnou, 
 
[Firma01-01] 
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