Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 11 de juliol de 2019
Assumptes tractats

Resultat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

ACTSEXTR

En resten
assabentats
Règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local i aprovació del
Aprovat
calendari per la resta de l’any 2019.
Primera pròrroga gestió del servei d'estacionament amb limitació horària de
vehicles a la via pública del municipi en règim de concessió, LIC 9/2017.

Aprovat

Resultat procés selectiu borsa de personal d'oficis.

Aprovat

Procés selectiu auxiliar administratiu promoció interna.

Aprovat

Procés selectiu plaça tècnic superior personal laboral promoció interna.

Aprovat

Nomenament auxiliar administratiu substitució maternitat.

Aprovat

Contractació oficial 2a pintor per substitució IT.

Aprovat

Contractació auxiliar administratiu/va com a canvi de rellevista d'una jubilació
parcial.

Aprovat

Relació PV2019-04 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions administratives
en el Mercat Municipal corresponent al mes de juliol de l’exercici 2019.

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 juliol de l’exercici 2019.

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 juliol de l’exercici 2019.

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 juliol de l’exercici 2019.

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2019-07 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 juliol de 2019 i serveis
complementaris del mes de juny de l’exercici 2019.

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex Poliesportiu
Municipal corresponent al 3r trimestre de l'exercici 2019.

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 juliol de l’exercici 2019.

Aprovat

Contractació dels serveis d'integració del BPM amb l'AOC i ViaOberta.

Aprovat

Adhesió a l'aprovació de la segona pròrroga de la contractació agregada dels
serveis de telecomunicacions.

Aprovat
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Acceptació de recurs turístc. Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona
per l'any 2019.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte de les obres del projecte de
millora del drenatge dels entorns del CEIP Lluís Millet del Masnou.

Aprovat

Aprovació de la classificació final de les proposicions presentades en el concurs
de projectes per a la redacció de l’avantprojecte d’ordenació i la redacció de la
modificació del PGO del sector Camil Fabra – Can Targa del Masnou. LIC
21/2018.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert simplificat abreujat amb un únic criteri
d'adjudicació, de les obres ordinàries del projecte modificat d'adequació d'uns
terrenys municipals per a la seva utilització com a horts urbans, 2a fase, del
Masnou. LIC. 9/2019.

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació, pel procediment obert simplificat
abreujat amb un únic criteri de valoració, i amb presentació de sobre digital, de
les obres ordinàries del projecte de substitució funcional de bigues a l'edifici
plurifamiliar del passeig Prat de la Riba, núm. 31. LIC 10/2019.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat
abreujat amb pluralitat de criteris de valoració, i amb presentació de sobre
digital, de les obres d’ampliació amb dos mòduls prefabricats a la llar d’infants
Sol Solet i la redacció del projecte tècnic. LIC 11/2019.

Aprovat

Aprovació del projecte executiu de les obres d'arranjament del col·lector del
carrer Rosa Sensat.

Aprovat

Aprovació de la documentació tècnica relativa a la obres d'ampliació amb dos
mòduls prefabricats a l'escola bressol municipal Sol Solet del Masnou.

Aprovat

Aprovació de la contractació d'un servei de mediació de conflictes comunitaris.

Aprovat

Aprovació d'un ajut a la rehabilitació municipal a la comunitat de propietaris del
carrer de Lluís Millet número 115.

Aprovat

Resolució convocatòria d’ajuts municipals per al lloguer d’habitatge habitual per
l’exercici 2018.

Aprovat

Aprovació de la convocatoria d'ajuts municipals per promoure la rehabilitació
d'habitatges i edificis d'us residencial al municipi del Masnou per a l'exercici
2019.

Aprovat

Aprovació del contracte menor pel servei de pintat decoratiu dels passos de
viananants que porten al Parc Vallmora.

Aprovat

Contracte menor pel subministrament i la instal·lació d'una línia de vida a
l'escola Marinada.

Aprovat

Contracte menor pel subministrament de 80 passeres de 1,80 m ample x 1,00
m llarg per la platja

Aprovat

ACTSEXTR

El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
12/07/2019

Secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
15/07/2019
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