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Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 5 de març de 2020.

Aprovat

Aprovació de la relació de liquidacions PVKASUN-E1 corresponents a
l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Nomenament de funcionari de carrera de dos agents de la policia local en
haver aprovat el concurs-oposició per a cobrir sis places d'agent de policia
local, tres per torn lliure i tres per mobilitat horitzontal.

Aprovat

Resultat concurs-oposició plaça subaltern promoció interna inclosa a l'oferta
pública d'ocupació de 2017.

Aprovat

Modificació nomenament tècnic/a superior d'administració especial.

Aprovat

Resultat del concurs de provisió llocs treball vacants a la relació de llocs de
treball.

Aprovat

Convocatòria procés selectiu per cobrir interinament una plaça d'arquitecte
vacant a la plantilla de personal funcionari.

Aprovat

Contractació d'un operari per substitució incapacitat temporal oficial
mantenidor esports.

Aprovat

Contractació d'una monitora-socorrista.

Aprovat

Devolució de la garantia definitiva del contracte dels serveis de neteja,
manteniment i conservació del cementiri municipal i de les tasques
d’inhumació i exhumació de cadàvers.

Aprovat

Aprovació de la instrucció relativa als tràmits sobre el padró municipal
d'habitants.

Aprovat

Renúncia lliure i gratuïta de la concessió administrativa, instrumentada
jurídicament com un dret de superfície, de la parada situada al carrer d’Itàlia,
50, LC P-3 del Mercat Municipal.

Aprovat

Sol·licitud d'ampliació productes de venda del local d'autoservei del Mercat
Municipal.

Aprovat

Ratificació del programa d'actuació de l'any 2020 corresponent a la Xarxa de
Museus Marítims de la Costa Catalana en referencia al conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i els membres dels museus
marítims de la Costa Catalana que tenen com objecte el cercar fórmules
operatives de cooperació en matèria de gestió, preservació, difusió i
promoció dels museus i el patrimoni marítims.

Aprovat

Revocació a l'Associació Veïnal Cul d'Ocata d'una part de la subvenció per
concurrència competitiva, exercici 2019.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 06/20.

Aprovat
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Aportació inicial 2020 al Consorci per a la Normalització Lingüística per la
gestió del Servei/Oficina de Català.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i el Club de Judo i
Gimnàstica Rítmica del Masnou amb l'objectiu de promocionar la gimnàstica
rítmica a la Vila, i en concret per dur a terme el Campionat Comarcal de
gimnàstica rítmica a celebrar al Masnou durant l'any 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i el Club de
Patinatge El Masnou amb l'objectiu de promocionar el patinatge a la vila i dur
a terme la prova social de patinatge a celebrar al Masnou durant l'any 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i la Societat Cultural
Nova Unió Masnouense amb l'objectiu de dur a terme activitats de l'esport
del billar durant l'any 2020.

Aprovat

Revocació total i reintegrament d’una subvenció atorgada l’any 2019.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació de
Defensa dels Animals del Masnou (ADAM) amb l'objectiu de realitzar
activitats en materia de protección dels animals, i en concret, per a la
recollida, l'acolliment i el foment de l'adopació dels gossos abandonats i
perduts en el teme municipal del Masnou per l'any 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació
Masnou Gats amb l'objectiu de protegir als animals i el control de la població
de gats de carrer al municipi del Masnou any 2020.

Aprovat

Cànon municipal de les àrees de servei de la platja 2020.

Aprovat

Ampliació de l’objecte del contracte menor de la redacció de la Modificació
Puntual del Planejament General en el Sector 10 Llevant La Colomina IV del
Masnou.

Aprovat

Canvi de responsable de diversos contractes d'obres municipals.

Aprovat

Devolució garantía definitiva del contracte d'obres 1a fase del projecte de
reparació de paviment de calçada de diversos carrers del nucli urbà del
municipi (LIC 31/2017).

Aprovat

Modificació de la llicència d’obres majors per a la rehabilitació d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres al carrer de Sant Rafael, núm. 16 del Masnou,
expedient 5/19.

Aprovat

Construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 12 habitatges i 18
places d’aparcament al carrer de Navarra, núm. 82 - Flos i Calcat, núm. 75
del Masnou.

Aprovat

Construcció d’un edifici plurifamiliar de 33 habitatges, 66 places
d’aparcaments i 33 trasters, amb zona comunitària a la parcel·la C-6 PP10
“Llevant", carrer de Salvador Espriu i carrer de Gaietà de Buïgas del Masnou,
expedient 1290/19.

Aprovat

Enderroc complert de les edificacions existents a la parcel·la situada al carrer
de Frederic Bosch, núm. 24 del Masnou.

Aprovat
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LIC 20/2019. Adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant
compra, de passeres per les platges del municipi del Masnou, dividit en dos
lots.

Aprovat

LIC 3/2020. Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de
clàusules particulars per a l'adjudicació del contracte de serveis de vigilància,
salvament i socorrisme a les platges del municipi del Masnou.

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
13/03/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
16/03/2020
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