Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 27 de juliol de 2017

ACTSEXTR

Assumptes tractats

Resultat

Aprovació del contracte menor per al desenvolupament del programa de
consolidació empresarial 2017.

Aprovat

Sol·licitud pròrroga excepcional AODL període 2017-2018.

Aprovat

Sol·licitud subvenció AODL 2017-2021.

Aprovat

Aprovació del conveni de col·laboració entre Ajuntament del Masnou i la
Fundació Pere Tarrés.

Aprovat

Aprovar les bases per participar en el concurs fotogràfic
#RaconsdelMasnou.

Aprovat

Concessió d'un pagament a justificar a Turisme.

Aprovat

Aprovar el padró d'Exaccions Municipals d'Urbana i les bonificacions
aplicades i denegades corresponents a la taxa per recollida
d'escombraries de l'exercici 2017.

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2017-08 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 i serveis complementaris
del mes d’agost de l’exercici 2017.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions
administratives en el Mercat Municipal corresponent al mes d’agost de
l’exercici 2017.

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’agost de
l’exercici 2017.

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’agost de l’exercici 2017.

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’agost de l’exercici 2017.

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’agost de l’exercici 2017.

Aprovat

Procés selectiu borsa monitors i monitor-coordinador.

Aprovat

Procés selectiu borsa operaris brigada.

Aprovat

Procés selectiu borsa operaris neteja.

Aprovat

Procés selectiu concurs-oposició rellevista treballador social.

Aprovat

Contractació d'un oficial 2a mantenidor.

Aprovat
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Resultat del procés selectiu per a cobrir interinament un lloc de treball de
personal subaltern.

Aprovat

LIC 12/2015, Pròrroga del contracte del servei de manteniment de
software GENESYS.

Aprovat

Adjudicació del contracte de serveis d’activitats dirigides per persones
adultes i activitats físiques per gent gran (LIC 8/2017).

Aprovat

Aprovació de l’expedient i dels plecs de clàusules administratives i
tècniques particulars per l’adjudicació del contracte de subministrament,
en la modalitat de compra, d’un vehicle polivalent equipat i destinat al
servei de la Policia Local del Masnou (LIC 15/2017).

Aprovat

Aprovació de l’expedient i dels plecs de clàusules administratives i
tècniques particulars per l’adjudicació del contracte de serveis
d’informació i atenció a les dones (SIAD) de l’Ajuntament del Masnou
(LIC 17/2017).

Aprovat

SC 5-2013. Devolució de garantía definitiva de contracte de
subministrament d’un nou sistema de gestió d’expedients electrònics de
l’Ajuntament del Masnou.

Aprovat

LIC 24/2014 Devolució garantía definitiva del contractacte del
subministrament mitjançant PNSP del mobiliari expositiu i il·luminació de
la Casa de Cultura del Masnou -Inici del procediment.

Aprovat

Adquisició 10 pistoles per substituir l'armament de membres del cos
policial.

Aprovat

Ajuts socials FAKALÓ 2017.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació 16.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou, la Creu Roja del
Masnou, Alella i Teià, la Parròquia de Sant Pere del Masnou i la Fundació
Temps i Compromís del Masnou per al desenvolupament del Centre de
Distribució d'Aliments (CDA).

Aprovat

Sol·licitud d'ajuts de la rehabilitació municipal i habitatges.

Aprovat

Sol·licitud de modificació dels criteris d'adjudicació i renovació dels
contractes d'arrendament dels habitatges de protecció oficial al municipi
del Masnou.

Aprovat

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Maresme i l’Ajuntament del Masnou, en relació a l’anàlisi/estudi de les
propostes que es plantegen en els documents del “Pacte per la Mobilitat
Sostenible del Maresme”.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la redacció del projecte d'execució,
direcció de l'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de
connexió del carrer de Cuba amb el vial d'accés al Port des del carrer de
Sant Felip.

Aquest punt queda
sobre la taula

Aprovació factura addicional del contracte menor de les obres de
reurbanització dels jardins de Can Malet.

Aprovat

Aprovació factura addicional del contracte menor de les obres de reforma
parcial d'edifici entre mitgeres per adequar el seu ús a Centre de
Distribució d'Aliments (CDA).

Aprovat
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Sol·licitud de suport tècnic a la Diputació de Barcelona, en el marc del
Catàleg de Serveis per a l'any 2017, projecte bàsic i executiu rehabilitació
teatre del Casino.

Aprovat

Denegació de llicència d'obres, expedient núm. 611/17.

Aprovat

Suspensió potestativa de l’atorgament de llicències relacionades amb
actuacions que tinguin com a ús principal el de servei esportiu, cultural o
associatiu

Aprovat
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L’Alcaldessa accidental (Decret 1445 del 19/07/17)
CPISR-1 Noemi Condeminas Riembau
01/08/2017

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
01/08/2017
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