Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 25 de juny de 2020
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 18 de juny de 2020.

Resultat
Aprovat

Donar compte de la relació d’assumptes que passen a comissions En resten
informatives.
assabentats

ACTSEXTR
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Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i el Gremi
d'Instal·ladors del Barcelonés Nord i Baix Maresme, AEMIFESA.

Aprovat

Contractació d'un operari per substitució de vacances.

Aprovat

Pròrroga del servei del delegat de protecció de dades de l'Ajuntament
del Masnou.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 17/20.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 18/20.

Aprovat

Creu Roja del Masnou, Alella i Teia, conveni de col·laboració en
matèria d'assistència a persones en situació on en risc d'exclusió social
a la vila del Masnou durant l'any 2020.

Aprovat

Expedient genèric convenis casal Fakaló 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i la Fundació
Formació i Treball per al desenvolupament del “projecte integral de
recollida, selecció i valorització de roba usada del municipi”.

Aprovat

Devolució de l’import satisfet en concepte d’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres i devolució dels dipòsits relatius a la
llicència d’obres per l’enderroc complert de les edificacions existents a
la finca situada al carrer de Frederic Bosch, núm. 24 del Masnou, exp.
núm. X2018000732.

Aprovat

Construcció d’un edifici plurifamiliar, format per 12 habitatges i 21
places d'aparcament a la parcel·la situada als carrers de Frederic
Bosch, núm. 24 i de Sant Miquel, núm. 67 del Masnou.

Aprovat

LIC 8/2017.Aixecament de la suspensió de l’execució del contracte de
serveis d’activitats dirigides per persones adultes i activitats físiques per
gent gran, amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19

Aprovat

LIC 4/2018 Aixecament de la suspensió de l’execució del contracte de
serveis de socorrisme i salvament aquàtic al complex esportiu amb
motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19

Aprovat

Expedient núm. JG2020000027
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Beques ajuts llibres escolarització 2020/2021

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
26/06/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
26/06/2020
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