Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 21 de maig de 2020
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 14 de maig de 2020.

ACTSEXTR
v. 2019/07

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat
Aprovat
En resten
assabentats

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

Aprovat

Devolució de la garantia definitiva del Lot 1 del contracte de subministrament
de lluminàries Led pel manteniment i millora de l’enllumenat públic i renovació
de la il·luminació de les escoles Ferrer i Guàrdia, Marinada i Ocata al municipi
del Masnou (LIC 35/2018).

Aprovat

Aixecament de la suspensió dels cobraments dels cànons mensuals de les
concessions administratives per l’explotació de les Guinguetes de Propietat
municipal situada a la Via Pública. s.

Aprovat

Correcció error material bases concurs-oposició plaça tècnic/a mtijà destinada
lloc treball tècnic/a Comunitat i Persones OPO 2018.

Aprovat

Procés selectiu dues places tècnic/a mitjà destinades lloc treball educador/a
social OPO 2018 i 2020.

Aprovat

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'operaris.

Aprovat

Conveni amb Fundació Intermedia (cessió d’espais per a la realització del
programa Mesures Actives d'Inserció per a persones beneficiàries de la RGC).

Aprovat

Conveni de col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés per a la realització
d’accions formatives adreçades a persones desocupades 2020.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 14/20.

Aprovat

Pagament IBI Camps Futbol any 2020.

Aprovat

Proposta d'aprovació de l'annex al conveni de col·laboració i d’encàrrec de
gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament del Masnou
relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge, situada en aquest municipi, signat l'any
2019 i prorrogat per l'any 2020.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte relatiu a l’equipament de les
cuines de l’escola Ocata, lot 2, i de l’escola Marinada, lot 4. LIC 8/2018.

Aprovat

Donar per assabentada la Resolució del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, desestimant el recurs especial en matèria de contractació
interposat per l’empresa MADERAS CUNILL SA en la licitació del
subministrament i de la instal·lació de 4 mòduls prefabricats per a serveis al
Parc Vallmora del Masnou. LIC. 30/2018.

Aprovat

Modificació de la llicència d’obres majors per la construcció d’un edifici
plurifamiliar, format per 10 habitatges i 19 places d'aparcament i 10 trasters a
la parcel·la situada al carrer Àngel Guimerà núm. 13 del Masnou.

Aprovat

Construcció de 6 habitatges unifamiliars en filera (en 2 grups de tres
habitatges) amb garatge comunitari al carrer de Capità Antoni Pagès Millet,
núm. 23 del Masnou.

Aprovat
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Construcció d’un habitatge entre mitgeres al carrer de Fontanills, núm. 93 B
del Masnou.

Aprovat

Ampliació de l’habitatge unifamiliar situat al carrer de Sant Josep, núm. 20 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
21/05/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
21/05/2020
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