Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 9 de juliol de 2020
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 2 de juliol de 2020.

ACTSEXTR
v. 2019/07

Donar compte de l'ordre del dia del Ple del mes de juliol.

Resultat
Aprovat
En resten
assabentats

Programa "Cap municipi enrere" en el Pla de Concertació de la Xarxa de
Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona. Acceptació de les
subvencions.

Aprovat

Sol·licitud de subvenció de Treball i Formació Extraordinària COVID-19.

Aprovat

Esmena error material liquidacions mes de juny del 2020. Mercat de venda
no sedentària.

Aprovat

Aixecament de la suspensió del servei i del cobrament del preu públic a les
empreses allotjades i domiciliades.

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2020-07 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 cessió d’ús d’espais
d’emmagatzematge del mes de juliol 2020.

Aprovat

Contractació ordenança per substitució vacances.

Aprovat

LIC 5-2017.Segona pròrroga del contracte de serveis de manteniment,
conservació, neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram del municipi del
Masnou, dividit en dos lots. (LIC 5/2017).

Aprovat

LIC 9/2017.Segona pròrroga del contracte de gestió del servei
d’estacionament amb limitació horària de vehicles a la via pública del
municipi del Masnou, en règim de concessió.

Aprovat

LIC 4/2018. Primera pròrroga del contracte del servei de socorrisme i
salvament aquàtic al complex esportiu del Masnou.

Aprovat

Ajut per emergència sanitària: suport contra COVID-19. Aprovació la línia de
suport municipal per atendre persones en situació d’especial vulnerabilitat
social com a conseqüència de la COVID-19, en el marc del Programa d’ajuts
per a emergències municipals.

Aprovat

Aprovació de la convocatòria de les subvencions a agents culturals i entitats
sense ànim de lucre afectats per la crisi del COVID-19.

Aprovat

Revocació parcial i reintegrament d'una part del conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació Fotogràfica El Masnou de l'any
2019.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la redacció del projecte de
reurbanització per la peatonalització del carrer Uruguai i carrer Brasil i
recol·locació de jocs infantils dels Jardins dels Països Catalans del Masnou.

Aprovat

Acceptació de la donació pura i simple de l'oferta realitzada pel senyor Antoni
Homs Alsina, actuant en representació de la mercantil Materials Homs, SA
de 483,82 m² de la seva propietat ocupats físicament pel camí a Alella, al seu
pas pel terme municipal del Masnou.

Aprovat
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Denegació de devolució d’aval i requeriment per a l’execució de les obres
d’urbanització de la zona verda existent en la part nord de l’antic Pla Parcial
10 “Llevant”.

Aprovat

Devolució de fiances, expedient 682/17, carrer de Sant Bru, núm. 25 del
Masnou.

Aprovat

Devolució de fiances, expedient X2019002725.

Aprovat

Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de
Navarra, 118 del Masnou.

Aprovat

Enderroc d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de Capità Salvador
Maristany, núm. 17 del Masnou.
Contractació d'un auxiliar administratiu per substitució incapacitat temporal.

Aprovat

Concurs fotogràfic d'Instagram #parcsiplacesdelMasnou2020.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

Aprovat

En resten
assabentats
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
10/07/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
10/07/2020
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