Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 17 de desembre de 2020
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Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 10 de desembre de 2020.

Aprovat

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Aprovat

Contractació del bloc d'inserció de publicitat al grup Hermes Comunicacions,
S.A. per al 2021.

Aprovat

Relació PV2020-10 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana corresponents a l'exercici 2020.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions
administratives en el Mercat Municipal corresponent al mes de gener de
l’exercici 2021.

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 de gener de
l’exercici 2021.

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 de gener de l’exercici 2021.

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 de gener de l’exercici 2021.

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 de gener de l’exercici 2021.

Aprovat

Segona pròrroga del lot 2 del contracte de serveis de control de plagues,
control d’aus urbanes i el servei de control higienicosanitari i de prevenció i
control de la legionel·losi a les instal·lacions municipals (LIC 23/2017).

Aprovat

Segona pròrroga del lot 3 del contracte de serveis de control de plagues,
control d’aus urbanes i el servei de control higienicosanitari i de prevenció i
control de la legionel·losi a les instal·lacions municipals (LIC 23/2017).

Aprovat

Adjudicació del contracte del subministrament i els serveis associats de la
renovació dels sistemes d'Informació i Comunicació de l'Ajuntament del
Masnou (LIC 10/2020).

Aprovat

Primera pròrroga del contracte de serveis de gestió i programació de l'espai
escènic Ca N'Humet del Masnou.

Aprovat

Desistiment procés selectiu per nomenament funcionari interí per substitució
IT delineant.

Aprovat

Pròrroga nomenament gestora OAC acumulació tasques.

Aprovat

Contractació ordenança mitjançant contracte interinitat per cobrir plaça
subaltern vacant.

Aprovat

Contractació educadora social mitjançant contracte interinitat per substitució
IT.

Aprovat
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Procés selectiu per proveir interinament una plaça de tècnic de gestió (A2)
vacant a la plantilla de personal funcionari.

Aprovat

Servei de producció del documental "Barcelona Surf City".

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació AS 32.

Aprovat

Aprovar la relació d'ajuts socials diversos núm. 33/2020.

Aprovat

Ajuts municipals de menjador per al curs 2020-2021.

Aprovat

Pròrroga del conveni de col·laboració entre els ajuntaments del Masnou i
Teià per a la utilització conjunta del Servei d’Assessorament en Matèria
d’Estrangeria (SAME), per a l’any 2021.

Aprovat

Pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme
i l’Ajuntament del Masnou per al desenvolupament de programes i serveis
vinculats al fet migratori per a l’any 2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre els ajuntaments del Masnou i Teià per a la
utilització conjunta del Servei d’Assessorament en Matèria d’Estrangeria
(SAME), per a l’any 2018.

Aprovat

Contractació menor del subministrament i col·locació nova retolació exterior i
interior Ca n'Humet.

Aprovat

Adhesió al Protocol del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals de
la Diputació de Barcelona 2021-2024.

Aprovat

Contracte menor servei integrat de control de plagues 2021.

Aprovat

Contracte menor actuacions diàries, setmanals, mensuals i trimestrals del
servei de prevenció i control de la legionel·losi als dos camps de futbol del
Masnou.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació ProDisminuïts Psíquics del Masnou (DISMA) amb l'objectiu de realitzar activitats
en materia d'atenció i integració de persones amb disminució psíquica i
recolzament a les seves famílies durant l'any 2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i l’entitat El Masnou
amb el Sàhara per a projectes amb el Sàhara amb l'objectiu de donar suport
a projectes amb el Sàhara.

Aprovat

Conveni d’adhesió de l’Ajuntament del Masnou al Servei de Meteorologia del
Consell Comarcal del Maresme.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per als treballs de redacció i l’estudi de
diverses cruïlles a la xarxa viària del terme municipal del Masnou.

Aprovat

Aprovació inicial del Pla Especial de patrimoni de l'edifici situat en el carrer
de Barcelona, núm. 16.

Aprovat

Devolució de l'aval presentat per INVESTHOLDING JD, SL en garantia del
12% de les despeses d'urbanització del Pla Parcial 12 "Camí del Mig".

Aprovat

Aprovació inicial del projecte de reurbanització dels carrers de la Selva i de
Pallars del Masnou.

Aprovat

Modificació de la llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres al carrer de Capità Mirambell, núm. 12 del Masnou.

Aprovat
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Aprovar la pròrroga per l’inici de les obres d’enderroc de l’edifici comercial
entre mitgeres situat al carrer de Pere Grau núm. 54 del Masnou.

Aprovat

Enderroc d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al passatge de Caramar, núm.
7 del Masnou.

Aprovat

Ampliació de l’objecte del contracte menor de les obres de tancament de la
finca registral número 1.151 del camí del mig del Masnou.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries del projecte de reurbanització del carrer
Ciutat de Sant Sebastià fins el carrer Fra Juníper Serra del Masnou (LIC
15/2019).

Aprovat

Contracte menor per l'obra de preinstal·lació de 8 punts de llum al Torrent
Vallmora, entre l'escola Rosa Sensat i el c. Isaac Albéniz.

Aprovat

Contracte menor pel servei de pintura viària de diferens sectors del municipi
(zones 2, 5 i 9).

Aprovat

Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i
l'Ajuntament del Masnou per al finançament del servei de transport adaptat
i/o assistit del Consell Comarcal del Maresme 2020.

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
18/12/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
18/12/2020
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