Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 5 de desembre de 2019
Assumptes tractats
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 28 de novembre de 2019.

ACTSEXTR
v. 2019/07

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat
Aprovat
En resten
assabentats

Aprovació del calendari de sessions de la Junta de Govern Local per l’any 2020.

Aprovat

Modificació puntual del lot 3 del contracte de control de plagues i aus urbanes i
control higienicosanitari i de prevenció i control de la legionel·losi a les
instal·lacions municipals, per analítiques i desinfeccions addicionals per resultats
positius de legionel·la obtinguts a les analítiques de control periòdic, durant el
2019 (LIC 23/2017).

Aprovat

Contracte menor del servei de defensa i assistència jurídica als membres i
personal de l'Ajuntament del Masnou.

Aprovat

Contractació tècnic/a auxiliar de Paisatge.

Aprovat

Contractació interinitat substitució operària de neteja en situación IT.

Aprovat

Relació PV2019-07 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2019-12 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 desembre i serveis
complementaris dels mesos d’octubre i novembre de l’exercici 2019.

Aprovat

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

Aprovat

Contractació del servei de rehabilitació del local de la Pl. d'Ocata número 8.

Aprovat

Revocació de l’import dels ajuts no justificats o justificats parcialment per al curs
2019-2020.

Aprovat

Ajuts econòmics individuals per al pagament del menjador d'EBM curs 20192020.

Aprovat

Ajuts econòmics individuals per a l'escolarització a EBM curs 2019-2020.

Aprovat
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Convocatòria d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de
persones amb escassa capacitat econòmica per a l’exercici 2019.

Aprovat

Despeses a justificar celebració Nadal gent gran 2019.

Aprovat

Repartiment econòmic definitiu entre els ajuntaments del Masnou, Alella i Teià
per a la utilització conjunta del Servei d’Assessorament en Matèria d’Estrangeria
(SAME), corresponent a l’any 2018.

Aprovat

Contractació del servei de vestuari dels patges reials, de la Cavalcada i carpa de
Reis 2020.

Aprovat

Aprovació convocatoria de subvencions municipals per al pagament del lloguer
de l'habitatge habitual.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de redacció del projecte constructiu del
soterrament dos trams de torrent entre els carrers Olivé Gumà i Agustí Gibernau
i d’un segon tram afluent del primer que discórrer pel carrer de Granada del
Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per a la instal·lació de 4 fanals i 4 balises als
Jardins de Lluís companys del Masnou.

Aprovat

Contracte menor reparació tancaments de fusta de contenidors.

Aprovat

Adquisició de mobiliari urbà a través de l'ACM.

Aprovat

Nomenament funcionària interina tècnic gestió comeses especials

Aprovat

Contractació instal·lació elèctrica Mostra gastronòmica Tasta i cuina el Masnou.

Aprovat

Contractació operària neteja acumulació tasques.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de redacció del projecte de reurbanització del
carrer Navarra, tram entre Joan XXIII i Pintor Domènech Farré, del Masnou.

Aprovat

Obres de reparació de totes les portes dels vestuaris del camp de futbol del
Masnou.Resolució de mutu acord del contracte menor d’obres per la reparació
de totes les portes dels vestuaris del camp de futbol del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de subministrament d’una caldera al camp
municipal d’esports del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la col·locació de làmina antilliscant i
modificació del lavabo accessible pel seu millor ús, al pavelló esportiu municipal.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor d’obres per al tractament del forjat del soterrani
afectat per humitats a l’Edifici Centre.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
09/12/2019

El secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
09/12/2019
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