Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 2 d´abril de 2020
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 26 de març de 2020
Donar compte dels decrets d’alcaldia.

ACTSEXTR
v. 2019/07

Suspensió de l'activitat d'establiments comercials al Mercat Municipal amb
motiu de les mesures adoptades per la crisi sanitària derivada del COVID-19.

Resultat
Aprovat
En resten
assabentats
Aprovat

Suspensió del mercat setmanal del Masnou amb motiu de les mesures
adoptades per la crisi sanitària derivada del COVID-19.

Retirat de
l'ordre del dia

Aprovar el padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions
administratives en el Mercat Municipal corresponent al mes d'abril de
l’exercici 2020.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció
mecànica en terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu a la plaça
Marcel·lina Monteys, corresponent al mes d'abril de l’exercici 2020.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció
mecànica en terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu a l’Edifici
Centre, corresponent al mes d'abril de l’exercici 2020.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció
mecànica en terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu al Mercat
Vell, corresponent al mes d'abril l’exercici 2020.

Aprovat

Padrons mensuals arrendaments exercici 2020.

Aprovat

Aprovació dels padrons de béns immobles de naturalesa rústica i
característiques especials corresponents a l'exercici de 2020.

Aprovat

Aprovació sol·licitud adhesió al protocol general d'ahesió a la xarxa CORH de
la Diputació de Barcelona.

Aprovat

LIC 21/2019. Exclusió licitadors del procediment de licitació del contracte de
subministrament i instal·lació de l'enllumenat del Camp de futbol d'Ocata i de
les escoles publiques Rosa Sensat i Lluis Millet.

Aprovat

Ajuts socials AS 9/20.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb la Comunitat de Propietaris de l'Aigua i de la
Mina Murot-Patrana amb l'objectiu de col·laborar en l'estudi, la conservació i
la difusió de les mines d'aigua que formen part del patrimoni cultural del
Masnou, per a l'exercici 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb la Comunitat de Propietaris de l'Aigua i de la
Mina Cresta amb l'objectiu de col·laborar en l'estudi, la conservació i la
difusió de les mines d'aigua que formen part del patrimoni cultural del
Masnou, per a l'exercici 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb l'Associació d'Amics de la Mina Malet amb
l'objectiu de col·laborar en l'estudi, la conservació i la difusió de les mines
d'aigua que formen part del patrimoni cultural del Masnou, per a l'exercici
2020.

Aprovat
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ACTSEXTR
v. 2019/07

Revocació total i reintegrament de la subvenció atorgada a la Asociación
Escribe Conmigo, exercici 2019.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació
Blancdeguix amb l'objectiu de promocionar la creació, la formació i la difusió
en els camps de les arts visuals i l'artesania durant l'any 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació Unesco
del Masnou amb l'objectiu de promocionar i fer difusió dels ideals i
programes de l'Unesco a la vila del Masnou durant l'any 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Agrupació
Sardanista El Masnou amb l'objectiu de promocionar i fer difusió de la
sardana durant l'any 2020 incloent la realització l'Aplec de Sardana i del cicle
anual de ballades.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre Cor Scandicus i l'Ajuntament del Masnou amb
l'objectiu de promocionar la cultura i la música en general i el cant coral en
particular durant l'any 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació de
familiars de persones amb malaltia mental del Masnou (ESQUIMA) amb
l'objectiu d'integrar persones afectades de malaltia mental, eliminació de
l'estigma que suposa patir una d'aquestes malalties i suport a les famílies
d'aquestes persones durant l'any 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i Afibromare amb
l'objectiu de realitzar activitats en matèria d'acceptació de les persones
afectades de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica i malalties reumàtiques
i del dolor any 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i la Fundació El Molí
d'en Puigvert amb l'objectiu de participar en el finançament de les activitats
en matèria d'atenció i inserció laboral i social de les persones amb transtorns
de la salut mental per l'any 2020.

Aprovat

Suspensió límits capacitat acústica 2020.

Aprovat

Concessió de llicència d’obres majors per a la segregació d’un habitatge
unifamiliar existent al carrer Sant Felip núm. 51 del Masnou.

Aprovat

Esmenar l’errada material detectada en l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada en data 20 de febrer de 2020 de
concessió de llicència d’obra major per enderrocar un habitatge unifamiliar
aïllat situat al carrer de Capità Antoni Pagès Millet, núm. 23 del Masnou.

Aprovat

LIC 13/2019 Suspensió de l’execució del contracte de serveis de realització
dels tallers d’estudi assistit, amb motiu de la crisi sanitària derivada del
COVID-19.

Aprovat

LIC 29/2017. Suspensió de l’execució del contracte de serveis de l’oficina de
turisme del Masnou, amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19.

Aprovat

Assumpte: LIC 8/2017. 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

Assumpte: LIC 4/2018. 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
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LIC 9/2017. Suspensió de l’execució 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 amb motiu de la crisi sanitària
derivada del COVID-19.
Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

Aprovat

En resten
assabentats

ACTSEXTR
v. 2019/07

El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
03/04/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
03/04/2020

Expedient núm. JG2020000014
Codi de verificació electrònic: 109faf98-b0af-4283-bf6e-3eda777df4b6

