Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 2 d´agost de 2018

ACTSEXTR

Assumptes tractats

Resultat

Contractació del servei de consultoria del projecte d'innovació col·laborativa.

Aprovat

Subvencions municipals foment economia local, consolidació teixit productiu i
impuls del mercat de treball. Convocatòria 2018.

Aprovat

Declarar activitat d'interès local la Fira de la Tardor 2018.

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2018-08 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 del mes d’agost i serveis
complementaris dels mesos juny i juliol 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'agost de
l'exercici 2018.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecánica
en terrenys d'ús públic local per l'aparcament exclusiu a l'Edifici Centre,
corresponent al mes d'agost de l'exercici 2018.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecánica
en terrenys d'ús públic local per l'aparcament exclusiu al Mercat Vell,
corresponent al mes d'agost de l'exercici 2018.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecánica
en terrenys d'ús públic local per aparcament exclusiu a la plaça Marcel·lina
Monteys, corresponent al mes d'agost 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'agost de
l'exercici 2018.

Aprovat

Resultat del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'educadors
i educadores socials.

Aprovat

Correcció error material de la modificació de les bases del procés selectiu de
dues places d'agent de la policia local, una plaça pel sistema d'accés de
concurs-lliure i una plaça pel sistema d'accés de concurs-lliure reservat a
mobilitat horitzontal.

Aprovat

Contractació d'un operari de brigada.

Aprovat

LIC 20/2018. Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules
particulars per a l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment,
conservació i reparació de la via pública al municipi del Masnou.

Aprovat

Aprovar la relació d'ajuts socials AS16.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació 17.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya (Ensenyament) i
l'Ajuntament del Masnou per al projecte Geoda, en el marc de les mesures
especifiques d'atenció a la diversitat dels alumnes de l'educació secundària
obligatòria del municipi.

Aprovat
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Adjudicació contracte menor de redacció de projecte bàsic, projecte executiu,
direcció d'obra, direcció d'execució d’obra, coordinació de seguretat i salut i
control de qualitat de les obres de construcció d'una volta catalana al Parc
Vallmora.

Aprovat

Adjudicació contracte menor de redacció de projecte bàsic, projecte executiu,
direcció d'obra, direcció d'execució d’obra, coordinació de seguretat i salut i
control de qualitat de les obres de canalització de la Riera Sistres.

Aprovat

Assignació números de policia.

Aprovat

Devolució de dipòsit, expedient 236/17.

Aprovat

Construcció de tres edificis plurifamiliars aïllats, amb un total de 36 habitatges
amb aparcament comunitari amb 72 places i 14 trasters al carrer de Salvador
Espriu, núm. 1-5.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat amb
un únic criteri de valoració de les obres del projecte de reparació de voreres a
diversos carrers del nucli urbà del Masnou, corresponent al Pla de Xoc de
voreres 2017. LIC 10/2018.

Aprovat

Contracte menor per la substitució de les lluminàries existents per leds a les
escoles Lluís Millet i Ocata.

Aprovat

Procés selectiu per a cobrir de forma interina tres places de caporal de la
policia local.

Aprovat

Aprovació del contingut del conveni d'usos entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat i l'Ajuntament del Masnou per tal de dur a terme la regularització
patrimonial i dels terrenys afectats per les obres contemplades en el "Projecte
bàsic i d'execució de les obres d'adequació dels terrenys municipals entre el
Parc de Vallmora i l'autopista com a horts públics", i "Projecte d'urbanització
del carrer Torrent Vallmora, entre el carrer de Frederic Mompou, i el carrer de
Vallromanes".

Aprovat

Devolució de dipòsit i fiança, expedient 851/16.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació del servei relatiu al concurs de
projectes per a la redacció de l’avantprojecte d’ordenació i la redacció de la
modificació del PGO del sector Camil Fabra – Can Targa del Masnou. LIC
21/2018.

Aprovat
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El Masnou,
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