Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 5 de novembre de 2020
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 29 d'octubre de 2020.

ACTSEXTR
v. 2019/07

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat
Aprovat
En resten
assabentats

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2020-11 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 novembre i serveis
complementaris de setembre i octubre 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 novembre 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 novembre 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 novembre 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 novembre 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 novembre l’exercici 2020.

Aprovat

Padró mensual arrendaments novembre exercici 2020.

Aprovat

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

Aprovat

Resultat procés selectiu interinitat tècnic/a Manteniment i Equipaments.

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs per a l'adjudicació del
contracte del subministrament i els serveis associats de la renovació dels
sistemes d’Informació i Comunicació de l‘Ajuntament del Masnou (LIC 10/2020).

Aprovat

Correcció de l’error material dels acords d’aprovació de la JGL de 22 d’octubre
de 2020, referent a la regulació de les liquidacions del Mercat Municipal amb
motiu de la declaració de l’estat d’alarma.

Aprovat

Aprovació de l'actualització del Protocol Integral Contra les Violències
Masclistes i la LGBTIFÒBIA del Masnou.

Aprovat

Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges i del mar
territorial i la sol·licitud de les autoritzacions corresponents del nostre terme
municipal per a la temporada 2021.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la redacció del projecte bàsic i executiu i
seguretat i salut de la remodelació i millora del parc del Mil·lenari.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries del projecte d’ampliació amb dos mòduls
prefabricats a l’escola bressol municipal Sol Solet del Masnou.

Aprovat
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Aprovació de la devolució de fiances de l’expedient X2018000744 dipositats per
la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina al carrer de Gaietà
Buigas núm. 25 del Masnou.

Aprovat

Aprovació de la devolució del dipòsit de l’expedient X2018004039 per la
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina al carrer de Salvador
Espriu núm. 25 del Masnou.

Aprovat

Contracte menor pel subministrament d'un camió amb plataforma elevadora pels
operaris d'enllumenat.

Aprovat

Contracte menor millora via pública punts recollida residus.

Aprovat

LIC 8/2020. Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules
particulars per a l'adjudicació del contracte de serveis de prevenció aliè de
riscos laborals del personal de l’Ajuntament del Masnou.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

ACTSEXTR
v. 2019/07

El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
05/11/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
06/11/2020
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