Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
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Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 27 de febrer de 2020.

Aprovat

Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per l'any 2020. Sol·licitud de
recursos.

Aprovat

Aprovació convocatòria participació com a expositor a la 21a Fira comercial i
gastronòmica del Masnou.

Aprovat

Subvencions per al foment de l'economia local. Convocatòria 2020. Línies 1,
2, 3 i 4.

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2020-03 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 març 2020 i
serveis complementaris dels mesos de gener i febrer de l’exercici 2020.

Aprovat

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

Aprovat

Padró mensual arrendaments mes de març de 2020.

Aprovat

Despeses generals per concessions i cessions d'ús per a la utilització del
domini públic municipal mes de març 2020.

Aprovat

Aprovació de les relacions liquidacions PV2020-1 i PV2020-E1 de l'impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponents
a l'exercici 2020.

Aprovat

Contractació d'un educador social: adenda contracte programa Serveis
Socials.

Aprovat

Convocatoria concurs-oposició tècnic/a mitjà per a cobrir lloc tècnic/a de
Comunitat i Persones.

Aprovat

Procés selectiu interinitat plaça personal qualificat C2 per un lloc de
monitor/socorrista.

Aprovat
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LIC 22/2017. Primera pròrroga del contracte de serveis d’assessorament
jurídic en matèria d’estrangeria.

Aprovat

Adhesió de l'Ajuntament del Masnou a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions del Consorci Localret.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 05/20.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i la Fundació Temps
i Compromís amb l'objectiu d'assistir a persones en situació o en risc
d'exclusió social a la vila del Masnou durant l'any 2020.

Aprovat

Adjudicació de les obres relatives al projecte de reurbanització del carrer
Ciutat Sant Sebastià fins el carrer Fra Juníper Serra del Masnou.

Aprovat

Resultat procés selectiu per a la convocatoria d'una plaça de tècnic/a
superior d'administració especial.

Aprovat

Resolució del contracte obres de rehabilitació de l'edifici dels Masovers.

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs per a l'adjudicació del
contracte de concessió del servei de bar restaurant situat al complex esportiu
municipal.

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
05/03/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
06/03/2020
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