ACTSEXTR

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 4 d´octubre de 2018
Assumptes tractats

Resultat

Sol·licitud traspàs de les parades P13(25), P14 (11) i P15 (10) del Mercat
Municipal.

Aprovat

Declarar com a activitat d'interès local la fira MASNOVERFEST.

Aprovat

Fira Shopping Day al Cr Almeria - Petició exempció taxes v.p.

Aprovat

Sol·licitud de l'ajut tècnic per a l'elaboració del Projecte Educatiu del Masnou.

Aprovat

Relació PV2018-07 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Aprovar el padró del quart trimestre de 2018 corresponent a la utilització de
les instal•lacions del Complex Poliesportiu Municipal.

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2018-10 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 d’octubre de 2018
i serveis complementaris dels mesos juliol i setembre de l’exercici 2018.

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 d’octubre de
l’exercici 2018.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions
administratives en el Mercat Municipal corresponent al mes d’octubre de
l’exercici 2018.

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 d’octubre de l’exercici 2018.

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 d’octubre de l’exercici 2018.

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 d’octubre de l’exercici 2018.

Aprovat

Nomenament d'un auxiliar administratiu.

Aprovat

Compra de cadires operatives.

Aprovat

Acció Social diversos Relació AS22.

Aprovat

Aprovació d’ajuts socials a menors en situació de risc d’exclusió social per
assistència al FAKALÓ 2018.

Aprovat

Pagament a justificar per activitats de promoció i conservació del patrimoni.

Aprovat

Aprovació de les bases de participación a la NIT DE L'ESPORT 2018.

Aprovat
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Recepció de les obres ordinàries del projecte de millora d'accessibilitat del
pas soterrat del carrer Brasil, 3a fase, del Masnou. LIC 21/2017.

Aprovat

Assignació números de policia.

Aprovat

Adjudicació, pel procediment obert simplificat abreujat amb diversos criteris
de valoració, i amb presentació de sobre digital, de les obres de connexió del
carrer de Cuba amb el vial d'accés al Port des del carrer de Sant Felip del
Masnou. LIC 12/2018.

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació, pel procediment obert simplificat
abreujat amb diversos criteris de valoració, de les obres ordinàries de
rehabilitació de l'edifici dels Masovers de la Casa del Marquès del Masnou.
LIC 18/2018.

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació, pel procediment obert simplificat
amb diversos criteris de valoració, de les obres del projecte de millora dels
jardins "President Lluís Companys" del Masnou. LIC 19/2018.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de subministrament i col·locació de
columbaris al cementiri municipal.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat
amb un únic criteri de valoració de les obres relatives a la rehabilitació de la
Biblioteca i del Mercat municipal de l’Edifici Centre del Masnou. LIC 27/2018.

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules particulars
per a l'adjudicació del contracte de manteniment i neteja de parcs, jardins
municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament fitosanitari
de l’arbrat del municipi del Masnou (LIC 24/2018).

Aprovat

ACTSEXTR

El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
08/10/2018

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
09/10/2018
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