Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 1 de març de 2018
Assumptes tractats

ACTSEXTR

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat

En resten
assabentats

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2018-03 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 març 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 març 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 març 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 març 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 març 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 març de l’exercici 2018.

Aprovat

Padró referent a les Exaccions Municipals d’Industrial corresponent a l’exercici
2018.

Aprovat

Autoritzar la transmissió dels drets de concessió de la parada 33 (P-1) del
Mercat Municipal

Aprovat

LIC 1/2018. Contracte de Serveis Postals de l'Ajuntament del Masnou

Aprovat

LIC 7/2016-Devolució garantía definitiva contracte Serveis Fakaló-Casal
Artístic (lot 1).

Aprovat

LIC 23/2017. Exclusió d’una empresa licitadora del lot 3 del procediment de
licitació relatiu al contracte de serveis de control de plagues, control d’aus
urbanes i el servei de control higenicosanitari i de prevenció i control de la
legionel•losi a les instal•lacions municipals.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de la direcció facultativa de les obres
d’adequació d’uns terrenys municipals per a la seva utilització com a horts
urbans, 1a fase, i la redacció del projecte i de la direcció facultativa de la 2a
fase.

Aprovat

Contracte menor per l'execució de les obres d'adequació dels terrenys
municipals entre el parc de Vallmora i l'autopista com a horts públics.

Aprovat
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Contracte d'assistència técnica per la Coordinació de seguretat i salut en fase
d'execució de les obres d'acabament de la construcció d'un nou pavelló
poliesportiu PAV-2 i reforma del pavelló existent.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert, de les obres ordinàries de la primera i
segona fase del projecte de millora d’accessibilitat del pas soterrat del carrer
de Brasil. LIC 30/2017.

Aprovat

Aprovació de la repercussió de les despeses generades per l'activitat de les
àrees de servei de la platja corresponent a la temporada d'estiu 2017 i emissió
de rebuts,

Aprovat

Pròrroga contracte del servei de manteniment dels aparells elevadors, escales
mecàniques i muntacàrregues en els edificis municipals, via pública i en dues
escoles del terme municipal (LIC 8/2015).

Aprovat

Resultat borsa tècnics Ocupació i contractació interinitat.

Aprovat

Resultat borsa arquitectes i nomenament interí.

Aprovat

LIC 4/2018 Aprovació de l’expedient i dels plecs de clàusules administratives i
tècniques particulars per l’adjudicació del contracte de serveis de Socorrisme i
salvament aquàtic al Complex Esportiu del Masnou (LIC 4/2018).

Aprovat

LIC 3/2018. Aprovació de l’expedient i dels plecs de clàusules administratives i
tècniques particulars per l’adjudicació i posterior execució del contracte de
serveis Fakaló- Casal Artístic i Campus Esportiu- de l’ajuntament del Masnou.

Aprovat

LIC 2/2018. Aprovació de l’expedient i dels plecs de clàusules administratives i
tècniques particulars per l’adjudicació del contracte de serveis d’abalisament
de les platges del Masnou.

Aprovat

Reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres en la finca
situada al carrer de Sant Felip, núm. 107, expedient 1079/17.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert, del contracte de subministrament i
instal·lació de jocs infantils al municipi del Masnou. LIC 25/2017.

Aprovat

ACTSEXTR

El Masnou,
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L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
02/03/2018

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
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