Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 18 de juny de 2020
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 11 de juny de 2020.

ACTSEXTR
v. 2019/07

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat
Aprovat
En resten
assabentats

Aprovació adhesió conveni marc entre Ajuntament i establiment aparcament
PNDT, modalitat 1 hora.

Aprovat

LIC 13/2018 Aixecament de la suspensió parcial del contracte de serveis de
gestió i programació de l'espai escènic Ca N'Humet del Masnou.

Aprovat

LIC 13/2019 Aixecament suspensió contracte.

Aprovat

Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs per a l'adjudicació del
subministrament de dos vehicles nous per la brigada municipal.

Aprovat

Bases especifiques reguladores de la concessió d'ajuts econòmics individuals
a joves estudiants del Masnou per al Transport per al curs 2019-2020.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte relatiu a la contractació de
les obres de la 1a i 2a fase del projecte de millora d’accessibilitat del pas
soterrat del carrer de Brasil. LIC 30/2017.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte relatiu a la contractació de
les obres del projecte constructiu d’elements hidràulics en l’eix drenant del
Torrent Vallmora – carrer Roger de Flor, 3a fase. LIC 16/2018.

Aprovat

Sol·licitud subvenció a la Diputació de Barcelona per a la instal·lació de
plaques solars a l’Edifici Centre (Mercat municipal del Masnou).

Aprovat

Declaració de caducitat de la llicència d'obres majors per a la reforma i
ampliació d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer de Lluís Millet, núm.
41 del Masnou.

Aprovat

Acceptació del recurs del Pla d'estalvi energètic del camp de futbol d'Ocata.

Aprovat

Aprovació de les relacions PV2020-2, PV2020-E2 i PVCORP-E1
corresponents a liquidacions de l'Impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Contracte menor dels serveis d’assistència tècnica per a l’assessorament i
suport en la definició i el procés de licitació del subministrament del nou CPD.

Aprovat

Nomenament d'una directora del mercat per substitució.

Aprovat

Contractació d'un ordenança per substitució.

Aprovat

Contractació interina d'un ordenança.

Aprovat

Pròrroga del pla operatiu del muntatge del MVNS del Masnou aprovat i
aixecament parcial de la suspensió pels dies 23 i 30 de juny de 2020.

Aprovat

Contractació d'una treballadora social.

Aprovat

Procés selectiu interinitat tècnic/a Manteniment i Equipaments.

Aprovat
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Proposta adjudicació 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 (LIC 21/2019).

Aprovat

LIC 3/2020.Adjudicació del contracte de serveis de vigilància, salvament i
socorrisme a les platges del terme municipal del Masnou.

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
18/06/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
19/06/2020
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