Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 10 de desembre de 2020
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 3 de desembre de
2020.
Donar compte de l'ordre del dia del Ple del mes de desembre.

Resultat
Aprovat

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

ACTSEXTR
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En resten
assabentats
Relacions PVCORP-E6, PV2020-9 i PV2020-E12 de liquidacions de
Aprovat
l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
corresponents a l'exercici 2020.
Aprovació de la primera pròrroga del contracte del servei de
manteniment i conservació dels paviments asfàltics de la via pública del
municipi del Masnou (Lot 2).

Aprovat

Adhesió a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació
d’assegurances (exp. 2018.07) i a l’Acord marc del servei
d’assegurances (exp. 2019.01): accidents (lot 1), vehicles terrestres (lot
2), responsabilitat de càrrecs electes i personal de l’administració (lot
3), defensa jurídica i reclamació de danys (lot 4) del Consorci Català
pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM).

Aprovat

Primera pròrroga del contracte del servei de manteniment i conservació
de la via pública del municipi del Masnou (lot 1).

Aprovat

Devolucions de la part proporcional dels rebuts del mes d'octubre i
baixa del rebuts del mes de novembre pel concepte de taxa per
prestacions de serveis i actuacions administratives al Mercat Municipal
dels establiments de restauració.

Aprovat

Adhesió al conveni entre el Departament d'Educació i els ajuntaments
d'Alella, Montgat, Tiana i El Masnou per a la realització de programes
de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de transició al
treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori
sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria.

Aprovat

Contracte menor per la instal·lació d'un paviment de cautxú a l'escola
Lluís Millet com a base per col·locar un joc infantil.

Aprovat

Adquisició de tres aparells desfibril·ladors, del servei de manteniment,
formació i senyalització a través de l’acord marc de l’ACM, per instal·lar
a l’Ajuntament, l’OAC i l’Espai Casinet.

Aprovat

Atorgament de credencial professional per assalariats adscrits a la
llicència municipal de taxi número 8.

Aprovat
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Adjudicació del contracte menor de les obres d’adequació del local del
carrer Barcelona, núm. 5, antic casinet, per a oficines municipals.

Aprovat

Denegar la devolució del dipòsit per a la gestió dels residus de la
construcció i del dipòsit per a la restitució de la urbanització en relació
amb l’expedient X2017004013 per a la construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat i una piscina al carrer de Ciutat Vila Jardí, núm. 45 del
Masnou.

Aprovat

Contracte menor pel subministrament d'un joc infantil per l'escola Lluís
Millet.

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
11/12/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
11/12/2020
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