Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 8 d´octubre de 2020
Assumptes tractats

ACTSEXTR
v. 2019/07

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 1 d'octubre de 2020.

Resultat
Aprovat

Donar compte de l'ordre del dia del Ple del mes d'octubre.

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2020 per la cessió d’ús dels espais i
la prestació dels serveis del centre d’empreses casa del marquès
corresponent al lloguer de despatxos, coworking d'octubre i seveis
complementaris de setembre de l'exercici 2020.

Aprovat

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

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per les
parades de venda en el mercat setmanal corresponent al mes d'octubre 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'octubre 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'octubre 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'octubre de l’exercici 2020.

Aprovat

Padró arrendaments corresponent al mes d’octubre de l’exercici 2020.

Aprovat

Padró arrendaments corresponent al mes d’octubre de l’exercici 2020.

Aprovat

Aprovació relacions PV2020-5, PVCORP-E3 i PV2020-E7 de liquidacions de
l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Resultat procés selectiu tècnic/a mitjà destinat/da al lloc de treball de tècnic/a
de Comunitat i Persones.

Aprovat

Concurs fotogràfic d'Instagram #parcsiplacesdelMasnou2020.

Aprovat

Convocatòria 2020. Subvencions pal.liar els efectes COVID 19.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació AS 25/2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament amb l'objectiu de endegar polítiques de cooperació local
descentralitzada als països del Tercer Món per l'any 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament amb l'objectiu de endegar polítiques de cooperació local
descentralitzada als països del Tercer Món per l'any 2020.

Aprovat
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Aprovació contracte menor pavimentació terra Espai Casinet.

Aprovat

Acceptació recurs fons Projectes de planificació digital per a la xarxa de
museus locals.

Aprovat

Resolució convocatòria d'ajuts municipals per al pagament del lloguer de
l'habitatge habitual 2019.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per a l’execució del projecte d’adequació de
la senyalització per a implementar canvis de sentit de circulació a varis trams
de carrers del Masnou.

Aprovat

addenda del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i
l'Associació de familiars de persones amb malaltia mental del Masnou
(ESQUIMA) durant l'any 2020.

Aprovat

Addenda del 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

Addenda del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i
l'Associació Pro-Disminuïts Psíquics del Masnou (DISMA) durant l'any 2020.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la direcció d’obra i coordinació de
seguretat i salut de les obres d’urbanització del perllongament del carrer
Montevideo del Masnou.

Aprovat

Devolució de la part proporcional de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i dipòsits de les obres majors per a la reforma i
ampliació d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer de Lluís Millet,
núm. 41 del Masnou.

Aprovat

Concessió de la llicència d’obres majors per a l’ampliació, canvi d’ús a planta
baixa i rehabilitació interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al
carrer d’Amadeu I, núm. 18 del Masnou, aixecament de la suspensió
provisional de les obres i arxiu de l’expedient de protecció de la legalitat
urbanística 18/20.

Aprovat

Contracte menor de servei de manteniment de les instal·lacions de
climatització de varis equipaments municipals (2a revisió 2020).

Aprovat

Contracte menor retirada arbres i reparació voreres carrer Santa Madrona i
Gaietà Buïgas.

Aprovat

LIC 5/2020. Subministrament de dos vehicles nous per la brigada municipal.

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
08/10/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
09/10/2020
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