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

Resultat

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 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 juny 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 juny 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 juny 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 juny de l’exercici 2019.

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2019-06 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 juny de 2019 i serveis
complementaris dels mesos d’abril i maig de l’exercici 2019.

Aprovat

Homologació PAU correfocs Festa Major 2019.

Aprovat

Homologar el pla d'autoprotecció del Castell de Focs de Sant Pere de l’any
2019.

Aprovat

Nomenament agent policia local.

Aprovat

Contractació temporal dissenyador gràfic.

Aprovat

Devolució garantia definitiva del servei de logopèdia (LIC 28/2008).

Aprovat

Participació del Cementiri Municipal del Masnou en el Concurs de Cementiris
d’Espanya 2019.

Aprovat

Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, el
Masnou, Montgat i Vilassar de Mar per a l'organització del Concurs de Música
Jove 2019 (15a edició).

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 19/19.

Aprovat

Aprovar contractació artística NYSJE per Festa Major.

Aprovat

Aprovar contractació artística Cirque Rouages pel Ple de Riure.

Aprovat

ACTSEXTR

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació d'Amics
de la Mina Malet, amb l'objectiu de col·laborar en l’estudi, la conservació i la
difusió de les mines d’aigua que formen part del patrimoni cultural del Masnou,
per a l'exercici 2019.
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i la Comunitat de
Propietaris de l’Aigua i de la Mina Cresta, amb l'objectiu de col·laborar en
l’estudi, la conservació i la difusió de les mines d’aigua que formen part del
patrimoni cultural del Masnou, per a l'exercici 2019.
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Aprovat

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i la Comunitat de
Propietaris de l’Aigua i de la Mina Murot-Patrana, amb l'objectiu de col·laborar
en l’estudi, la conservació i la difusió de les mines d’aigua que formen part del
patrimoni cultural del Masnou, per a l'exercici 2019.
Aprovació de pagaments a justificar per a la Biblioteca Joan Coromines.

Aprovat

Conveni per a la cessió d’ús dels espais esportius de l’Institut Mediterrània
2019.

Aprovat

Rectificació error material relatiu a la concessió de l'ajut a la rehabilitació
municipal a la comunitat de propietaris del carrer Barcelona 73 (Gaudi 63).

Aprovat

Aprovació d'un ajut a la rehabilitació municipal a l'edificis del carrer de
Barcelona 18-19.

Aprovat

Aprovació d'un ajut a la rehabilitació municipal a l'edifici del carrer de
Barcelona, 18-19. Façana.

Aprovat

Aprovació d'un ajut a la rehabilitació municipal a la comunitat de propietaris
d'Àngel Guimerà 19-32 /Puerto Rico 34-60.

Aprovat

Esmenar l'errada material detectada en l'acord d'adjudicació del contracte
menor referit a la redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi de seguretat i
salut i control de qualitat de la urbanització del carrer de Montevideo.

Aprovat

Aprovació del contracte menor pel lloguer de material elèctric pel Ple de Riure i
altres festes del mes de juliol de 2019.

Aprovat

Adquisició de dos vehicles tipus furgoneta a través de l'acord marc de
l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

Aprovat

Sol·licitud subvenció Generalitat funcionament i activitats museu.

Aprovat

Aprovació pagament a justificar Festa Major i Flama del Canigó 2019.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte de les obres relatives al
projecte d’urbanització de l’espai lliure del carrer Joan Carles I del Bell
Resguard del Masnou.

Aprovat

Pròrroga de la llicència concedida per a la reforma i ampliació d'un edifici entre
mitgeres situat al carrer Lluís Millet, núm. 23, expedient núm. 447/17.
Reforma i ampliació de l'habitatge amb piscina i garatge, situat al carrer Joan
Miró núm. 1, expedient 1207/18.

El Masnou,

ACTSEXTR

Aprovat

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde en funcions
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
07/06/2019

Secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
07/06/2019
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