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DOCUMENT

1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 30/07/2021
2.- La secretària accidental - MARTA MANEN SANCHEZ - 30/07/2021

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 29 de juliol de 2021
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 22 de juliol de 2021.

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions administratives
en el Mercat Municipal corresponent al mes de setembre de l’exercici
2021.
Padró de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per les parades
de venda en el mercat setmanal corresponent al mes de setembre de
l’exercici 2021.

Aprovat

Aprovat

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 setembre 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 setembre 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
de setembre de l'exercici 2021.
Relació de liquidacions CAMA2021-08 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 cessió d’ús d’espais
d’emmagatzematge del mes d’agost i serveis complementaris juny i
juliol de l’exercici 2021.
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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 setembre de l’exercici
2021.

En resten
assabentats

Aprovat

Aprovat

Padró arrendaments corresponent al mes d'agost de l’exercici 2021.

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex Poliesportiu
Municipal corresponent al 3r trimestre de l'exercici 2021.

Aprovat

Declarar desert el procediment de licitació per a la contractació de
l’explotació, mitjançant concessió, de la guingueta bar-restaurant del
parc Vallmora, LIC 21/2021.

Aprovat
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Pròrroga del contracte de la tècnica de Comunitat i Persones per
acumulació de tasques.

Aprovat

Contractació interinitat plaça personal qualificat C2 destinada a
monitor-coordinador.

Aprovat

Contractació educadora social substitució treballadora amb reserva
lloc de treball.

Aprovat

Subministrament Alcoholimetre Alcotest 9510 amb sensor IR i ES.,
boquilles, paper d'impressió i maleta Alcotest 9510.

Aprovat

Aprovació concessions de subvencions. Convocatoria COVID 19 - any
2020.

Aprovat

Aprovació addenda contracte programa Generalitat, 45.7, relació
45/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials subministrament, relació 46/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 47/2021.

Aprovat

Conveni per la gestió Centre Distribució Aliments (CDA, LA SITJA),
adreçat a persones en situació de risc social o en risc d'exclusió social,
per tal d’optimitzar els recursos existents i donar una resposta eficaç i
eficient a les necessitats d'aquestes ciutadanes i ciutadans. Any 2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i el Casino del
Masnou.

Aprovat

Convocatòria famílies 2021 línia 1 - Activitats d'estiu (Fakaló 2021).
Concessió subvencions en règim concurrència competitiva.

Aprovat

Conveni Esport Blau Masnou 2021-2024.

Aprovat

Contracte menor activitats dirigides per a persones adultes i gent gran.

Aprovat

Presentant resolució cànon serveis temporada 2020.

Aprovat

Cànon municipal guinguetes platja 2021.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció del projecte
de reurbanització del carrer Can Mandri, tram entre carrer Pol·lacra
Goleta Constanza i carrer Montserrat Roig i Fransitorra del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció del projecte
de reurbanització del carrer Fra Juníper Serra, tram entre carrer
California i gual d’entrada de vehicles de la promoció ubicada al Ptge.
Riquers 1, del Masnou.

Aprovat
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Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció del projecte
de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Can Montals Sud del Masnou.

Aprovat

Aprovació inicial del Pla Especial d'Ordenació de façanes i espais
comunitaris del conjunt residencial Bell Resguard al Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció del projecte
de reurbanització del Camí Ral, tram entre avinguda Joan Maragall i
carrer Mare de Déu de Montserrat del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció del projecte
de reforma de les façanes i mitgera de l’edifici del Casinet situat al
Carrer Barcelona número 5 del Masnou.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert
simplificat amb diversos criteris de valoració, de les obres del projecte
d’urbanització de l’àrea esportiva del Parc Vallmora del Masnou. LIC
23/2021.

Aprovat

Contracte menor per la instal·lació de 314 punts de llum LED a
diversos sectors del municipi.

Aprovat

Contracte menor per les obres de reparació del clavegueram del carrer
Enamorats.

Aprovat

Contracte menor per la instal·lació d'un paviment de vinil al soterrani
de la Casa del Marquès.

Aprovat

Contracte menor pel subministrament i la instal·lació de panells
fonoabsorvents per realitzar el condicionament acústic de les aules de
l'Escola Municipal de Música.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou,
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Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert
simplificat amb diversos criteris de valoració, de les obres de
reurbanització del carrer Navarra, tram entre Roman Fabra i Roger de
Flor del Masnou. LIC 22/2021.

Aprovat

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
30/07/2021

La secretària accidental
MARTA MANEN SANCHEZ
30/07/2021
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