Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 8 de novembre de 2018

ACTSEXTR

Assumptes tractats

Resultat

Presentant renuncia a la parada número 35 del mercat municipal.

Aprovat

Aprovació Bases del concurs Aparadors de Nadal 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 novembre 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 al Mercat Vell,
corresponent al mes de novembre 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 novembre 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 novembre de l’exercici
2018.

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2018-11 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 del mes de novembre de 2018 i serveis
complementaris dels mesos setembre i octubre de l’exercici 2018.

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 2018.

Aprovat

Procés selectiu creació borsa tècnics Cultura.

Aprovat

Nomenament auxiliar administrativa.

Aprovat

Modificació de l'hora de celebració de les Juntes de Govern Local.

Aprovat

Ajuts socials diversos. Relació AS25.

Aprovat

Ajuts socials diversos. Relació AS26.

Aprovat

Contracte menor per restauració d'una portella al carrer Sant Rafael.

Aprovat

Contracte menor redacció de continguts llibre 40 anys ajuntaments democràtics.

Aprovat

Aprovació Modificació del Protocol d'actuació contra les violències sexistes a les
festes populars de la vila.

Aprovat

Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina al carrer de Salvador
Espriu, núm. 25, expedient 560/18.

Aprovat

Contracte menor obra clavegueram carrers Navarra i Sant Miquel.

Aprovat

Aprovació bases reguladores Campanya Queda't 2018.

Aprovat
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Ampliació del termini de presentació de documentació prèvia a l’adjudicació.
Expedient LIC 13/2018; relatiu a la licitació del contracte de serveis de gestió i
programació de l’Espai escènic de ca n´Humet (X2018005009).

Aprovat

Adjudicació del contracte de serveis de gestió i execució de la 39a i 40a edició
de la cursa de Sant Silvestre del Masnou.

Aprovat

Adjudicació Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut drenatge 3a Roger
de Flor.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres de rehabilitació parcial de la masia
de Can Targa.

Aprovat

Aprovació inicial del projecte de prolongació i arranjament de la sortida de varis
col·lectors pluvials a la platja del Masnou.

Aprovat

Aprovació projecte d’ampliació de l'skatepark a l’avinguda Pau Casals del
Masnou.

Aprovat
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