Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 6 de febrer de 2020
Assumptes tractats
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 30 de gener de 2020.

ACTSEXTR
v. 2019/07

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat
Aprovat
En resten
assabentats

Renúncia parades 03 i 09 mercat municipal.

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2020 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 de l'exercici 2020.

Aprovat

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

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per les
parades de venda en el mercat setmanal corresponent a 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 febrer 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 l’Edifici Centre,
corresponent al mes de febrer 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 al mes de febrer de l’exercici 2020.

Aprovat

Padrons arrendaments mensuals corresponents als mesos de gener i febrer
de l'exercici 2020.

Aprovat

Padró anual de l’exercici de 2020 corresponent a les despeses generals per
concessions i cessions d'ús per a la utilització del domini públic municipal.

Aprovat

Padrons corresponents a les despeses generals per concessions i cessions
d'ús per a la utilització del domini públic municipal referent als mesos de gener
i febrer de l’exercici 2020.

Aprovat

Contractació tècnic auxiliar Biblioteca substitució reducció jornada.

Aprovat

Bases generals procesos selectius per a l'accés a les places vacants
incorporades a les ofertes publiques d'ocupació de 2018, 2019 i 2020
conforme la taxa addicional establerta a la LPGE 2018.

Aprovat

Contractació educadora social.

Aprovat

Devolució garantia definitiva de la concessió administrativa per l'explotació de
la guingueta de propietat municipal situada a la plaça Marcel·lina Monteys del
Masnou (9/2015).

Aprovat

LIC 18/2019 Adjudicació del contracte de serveis de missatgeria i paqueteria
de l’Ajuntament del Masnou.

Aprovat
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Ajuts socials diversos, relació AS 03/20.

Aprovat

Devolució de fiances, expedient 916/17.

Aprovat

Contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors, escales
mecàniques i muntacàrregues en els edificis municipals i via pública del terme
municipal a través de l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM).

Aprovat

Contracte menor obertura rieres platja i retirada sorra passeig marítim.

Aprovat

Canvi d’ús i reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a hotel de tres
estrelles al passeig de Prat de la Riba, núm. 67-68 del Masnou.

Aprovat

Modificació de la llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat al carrer de Gaietà de Buïgas, núm. 27 del Masnou, expedient
1142/18.

Aprovat

Renúncia parada 34 (Illa2A).

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
07/02/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
07/02/2020
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