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

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

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 de desembre 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 de desembre 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 de desembre 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
de desembre 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
de desembre 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 corresponent al mes
de desembre de l'exercici 2021.

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex Poliesportiu
Municipal corresponent al 4t trimestre de l'exercici 2021.

Aprovat

Modificació del contracte de relleu per increment de jornada de l’empleada 423.

Aprovat

LIC 24/2021.Exclusió d’un licitador del procediment de licitació per a
l’adjudicació del contracte de prestació del servei per a la gestió i execució de la
cursa de Sant Silvestre del Masnou.

Aprovat

Resolució Premi d'Emprenedoria Jove, convocatòria 2021.

Aprovat

Pagament dels ajuts socials de les beques del campus (FAKALÓ) 2021.

Aprovat

Aprovació addenda contracte programa generalitat 45.7, relació 66/2021.

Aprovat

Repartiment econòmic definitiu entre els ajuntaments del Masnou i Teià per a la
utilització conjunta del Servei d’Assessorament en Matèria d’Estrangeria
(SAME), corresponent a l’any 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració per l'exposició de l'estiueig amb la Diputació de
Barcelona.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i la Diputació de
barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques municipals (xbm),
de la biblioteca d’aquest municipi.

Aprovat
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Rectificació d'error material, convocatòria subvencions accés i manteniment
habitatge habitual 2020.

Aprovat

Adjudicació de les obres relatives al projecte d’urbanització de l’àrea esportiva
del Parc Vallmora del Masnou. LIC 23/2021.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat
abreujat amb un únic criteri de valoració de les obres del projecte de
rehabilitació parcial de les cobertes del cementiri municipal. LIC 29/2021.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor dels serveis de direcció d'obra, coordinació de
seguretat i salut i control de qualitat de les obres de reurbanització del carrer
Navarra (entre Roman Fabra i Roger de Flor) del Masnou.

Aprovat

Aprovació del contracte menor per la reparació de l'avaria d'enllumenat del
sector c. Navarra-c. Pompeu Fabra.

Aprovat

Aprovació contracte menor per les obres de millora de la petanca de la Plaça
Ramón y Cajal.

Aprovat

Aprovació del projecte d'arranjament de voreres a diverses ubicacions del
municipi.

Aprovat

Sol.licitud de subvenció per a projectes de foment de la recollida selectiva de
residus municipals

Aprovat

En resten
assabentats

El Masnou,
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Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
12/11/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
12/11/2021
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