Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 7 de juny de 2018

ACTSEXTR

Assumptes tractats

Resultat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Aprovat

Adjudicació contracte menor de subministrament de mobiliari per a les oficines
de la policia local.

Aprovat

Sol·licitud recurs material "Fires locals: servei de préstec de carpes". VI
Jornada d'Entitats.

Aprovat

Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al
finançament del Servei Local d’Ocupació.

Aprovat

Aprovar la participació del Cementiri Municipal del Masnou en la cinquena
edició del Concurs de Cementiris d’Espanya.

Aprovat

Relació PV2018-05 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

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 juny de l’exercici 2018.

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 juny de l’exercici 2018.

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 juny de l’exercici 2018.

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 juny de
l’exercici 2018.
Aprovar el padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions
administratives en el Mercat Municipal corresponent al mes de juny de
l’exercici 2018.

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2018-06 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 juny de l’exercici 2018.

Aprovat

Concessió pagament a justificar patrimoni cultural.

Aprovat

Aprovació contracte artístic Orquestra Maravella.

Aprovat

Sol·licitud de recursos a la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de
Barcelona (Catàleg 2018): Activitats d'aprenentatge basat en competències.

Aprovat

Homologar el pla d'autoprotecció del Castell de Focs de la Festa Major de
Sant Pere de l’any 2018.

Aprovat

Devolució de dipòsit i fiances, expedient 287/16.

Aprovat
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Aprovat

Assignació números de policia.

Aprovat

Proposta de despesa a justificar.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries del projecte d’urbanització del Parc Vallmora,
2a fase. Els Camps del Parc, del Masnou. LIC. 11/2017.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries del projecte d’urbanització del carrer de
Torrent Vallmora, tram comprès entre el carrer de Frederic Mompou i el carrer
de Vallromanes del Masnou. LIC. 12/2017.

Aprovat

Concessió d’una pròrroga del contracte de les obres ordinàries de la tercera
fase del projecte de millora d’accessibilitat del pas soterrat del carrer de Brasil
del Masnou. LIC 21/2017.
.
Suspensió potestativa de l’atorgament de llicències relacionades amb l'ús
hoteler o amb qualsevol altre tipus d'allotjament turístic.

Aprovat

Adjudicació contracte menor per la redacció de la Modificació puntual del pla
General d’Ordenació Urbana en l’àmbit UA-1 Can Montals.

Aprovat

Contractació d'un operari de brigada per substitució de les vacances.

Aprovat

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'educadors i
educadores socials.

Aprovat

Provisió llocs de treball gestor de l'OAC, tècnic auxiliar d'Administració
Electrònica, tècnic auxiliar de Manteniment, tècnic auxilar de Recursos
Humans i Organització i tècnic auxiliar de Serveis Generals.

Aprovat

Contractació d'un ordenança.

Aprovat

Nomenament auxiliar administrativa per substitució.

Aprovat

Subvencions municipals a entitats per l'any 2018 a atorgar pel procediment de
concurrencia competitiva.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació 11.

Aprovat

ACTSEXTR

El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
08/06/2018

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
08/06/2018
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Aprovat

