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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 11 de març de 2021
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 4 de març de 2021.

ACTSEXTR
v. 2019/07

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

Ì456e9339-12cc-4f57-a197-Ç?7f]Èbde3'Î

DOCUMENT

Resultat
Aprovat

Donar compte de l'ordre del dia del Ple del mes de març.

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions administratives en el
Mercat Municipal corresponent al mes d’abril de l’exercici 2021.

Aprovat

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 2021.

Aprovat

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 2021.

Aprovat

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 2021.

Aprovat

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 2021.

Aprovat

Padró mensual corresponent a les despeses generals per concessions i
cessions d'ús per a la utilització del domini públic municipal del mes d'abril de
2021.

Aprovat

Resultat procés selectiu creació borsa tècnic/a manteniment i via pública.

Aprovat

Contractació educadora social interina per cobertura de plaça vacant.

Aprovat

Ajuts socials per subministraments, relació 5/2021.

Aprovat

Ajuts socials per Contracte Programa Generalitat, relació 4/2021.

Aprovat

Contractació menor EsMediacio, GIC servei del projecte Radars.

Aprovat

Pròrroga conveni de col·laboració de l'Ajuntament del Masnou amb el Consell
Comarcal del Maresme per a la contractació conjunta esporàdica del servei de
mobilitat internacional per a joves del Maresme 2018-2021.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció de diversos
documents per la formació de les escomeses de serveis urbans dels elements
de la platja -guinguetes i bases esportives.

Aprovat

Contractació ordenança interina per cobrir plaça vacant subaltern.

Aprovat

Aprovació de l’estudi de viabilitat econòmica de la concessió del servei de
l’Escola Municipal de Música (EMUMM) Licitació 13/2020.

Aprovat
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Acceptació de l’ajut econòmic del programa general d’inversions del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona.
Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

Aprovat

En resten
assabentats

El Masnou,
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[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
11/03/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
12/03/2021
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