Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 4 de juny de 2020
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 28 de maig de 2020.

ACTSEXTR
v. 2019/07

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Aprovat
En resten
assabentats

Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per l'any 2020.
Acceptació de recursos econòmics.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions
administratives en el Mercat Municipal corresponent al mes de juny de
l’exercici 2020.

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 juny l’exercici 2020.

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 juny de l’exercici 2020.

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 a mes de juny de l’exercici 2020.

Aprovat

Padrons mensuals arrendaments mes de juny exercici 2020.

Aprovat

LIC 29/2017. Aixecament de la suspensió de l’execució del contracte
de serveis de l’Oficina de Turisme del Masnou, amb motiu de la crisi
sanitària derivada del COVID-19.

Aprovat

LIC 3/2020.Exclusió d’una empresa del procés de licitació per a
l’adjudicació del contracte de serveis de salvament i socorrisme a les
platges del terme municipal del Masnou.

Aprovat

Procés selectiu per nomenament
substitució tècnica de Projectes.

Aprovat

funcionari/ària

interí/ina

per

Ajuts socials diversos, relació AS 16/20.

Aprovat

Aprovació contractació artística Festa Major TV 2020.

Aprovat

Aprovació contracte menor plató en streaming Festa Major TV 2020.

Aprovat

Modificació de la llicència d’obres majors per a la construcció d’un

Aprovat
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edifici plurifamiliar entre mitgeres de 12 habitatges i 18 places
d’aparcament al carrer de Navarra, núm. 82 - Flos i Calcat, núm. 75 del
Masnou.
Aixecament parcial de la suspensió del mercat setmanal del Masnou
amb motiu de les mesures adoptades per la crisi sanitària derivada del
COVID-19.
Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

Aprovat

En resten
assabentats
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
04/06/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
04/06/2020
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