ACTSEXTR
v. 2019/07

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 5 de setembre de 2019
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 1 d'agost de 2019.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb la Coordinadora d'Associats per la
Llengua Catalana (CAL), per a la implantació del projecte Xerrem
Junts al Masnou

Aprovat

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

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2019-09 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
setembre de 2019.

Aprovat

Resultat procés selectiu creació borsa ordenances.

Aprovat

Resultat provisió llocs treball administratiu alcaldia i protocol, gestor
OAC, tècnics auxiliar RHiO, tècnic auxiliar Manteniment.

Aprovat

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques
d'Ensenyament.

Aprovat

Contractació d'una treballadora social per acumulació de tasques.

Aprovat

LIC 5-2017. Primera pròrrga del contracte de serveis de manteniment
, conservació, neteja i inspeccció de la xarxa de clavegueram del
municipi del Masnou, dividit en 2 lots.

Aprovat

Ajuts econòmics individuals per al pagament del menjador d'EBM curs
2019-2020.

Aprovat
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Ajuts econòmics individuals per a l'escolarització a EBM curs 20192020.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 24/19.

Aprovat

Pagament de dos factures del servei del pis d'acolliment d'urgència
per a dones víctimes de violència de gènere.

Aprovat

Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament del Masnou i l’entitat El
Masnou amb el Sàhara, any 2018.

Aprovat

Conveni Projecte Home 2019-2023 per la implementació del
programa Joc de claus.

Aprovat

Aprovació de la liquidació de les obres relatives al lot 1 per a la
instal·lació complementària de la cuina de l’escola Ocata del Masnou.
LIC 8/2018.

Aprovat

Aprovació inicial del projecte d’adequació d’un local al complex
esportiu municipal.

Aprovat

Modificació de la llicència d'obres majors per a la construcció d'un
habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de Gaietà Buigas, núm. 27,
expedient 1142/2018.

Aprovat

Adquisició de material d'enllumenat a través de l'acord marc de
l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

Aprovat

Contractació operari de brigada per acumulació de tasques.

Aprovat

Aprovació execució obres de rehabilitació a l’escola Ocata i sol·licitud
de subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats
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