Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 29 d´octubre de 2020
Assumptes tractats
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Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 22 d'octubre de 2020.

Resultat
Aprovat

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

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per l'any 2020. Renuncia d'un
recurs econòmic.

Aprovat

Aprovació relacions PV2020-7 i PV2020-E9 de liquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Aprovació de la modificació del rebuts del padró corresponent a les exaccions
municipals, aixecament de la suspensió del cobrament i aprovació nou període.

Aprovat

Nomenament funcionària interina plaça de tècnic/a superior d'administració
especial.

Aprovat

Desistiment procés selectiu creació borsa operaris/àries neteja.

Aprovat

Nomenament funcionària interina arquitecte.

Aprovat

Procés selectiu plaça tècnic/a superior destinada lloc tècnic/a Comunicació.

Aprovat

Ampliació termini execució renovació enllumenat camp de futbol d'Ocata. LIC
21/2019. Lot 1.

Aprovat

Aprovació sol·licitud de la subvenció per a la Contractació en practiques de
joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil de Catalunya 2020.

Aprovat

Sol·licitud de recurs “Promoció d'esdeveniments amb projecció turística” del
Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per a l’any 2020.

Aprovat

Concessió de subvencions PE per a pal·liar efectes de la COVID-19 - 6a
concessió.

Aprovat

Correcció de l’error material en l’acord d’aprovació per la JGL de 11/06/2020,
referent a la aprovació del contracte menor per l’elaboració de la diagnosi del
nou PLJ.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació AS 27/2020.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la instal·lació elèctrica i la lluminària a la
sala polivalent del Poliesportiu.

Aprovat
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Contracte menor per la reparació de les plataformes de fusta del passeig
Marítim.
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
29/10/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
30/10/2020
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