ACTSEXTR
v. 2019/07

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 24 de setembre de 2020
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de caràcter públic i
de la sessió ordinària del 17 de setembre de 2020.

Aprovat

Donar compte de la relació d’assumptes que passen a comissions
informatives.

En resten
assabentats

Aprovació relacions PV2020-4 i PV2020-E6 de liquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Aprovació del fons de prestació "Impuls d'agents d'acció comunitària a l'espai
públic".

Aprovat

Contracte menor adquisició i instal·lació sistema videovigilancia.

Aprovat

Acceptació de la concessió per part de la Diputació de Barcelona del fons de
prestació "Suport a la digitalització dels mercats municipals" del Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l'any 2020.

Aprovat

Acceptació de la concessió per part de la Diputació de Barcelona del fons de
prestació "Reforç extraordinari dels serveis locals d'Ocupació" en el marc del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020.

Aprovat

Acceptació de la concessió per part de la Diputació de Barcelona del fons de
prestació "Fons extraordinari per als centres locals de serveis a les
empreses" en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any
2020.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació AS 23/2020.

Aprovat

Contractació del servei de manteniment de 9 desfibril·ladors (6 de la Policia
Local, Espai escènic, Edifici centre i Camp de futbol del Masnou) a través de
l'Acord marc de l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

Aprovat

Devolució Devolució garantia. LIC 28/2018. Contractació obres 2a fase del
projecte de reparació de paviment de calçada de diversos carrers del nucli
urbà del municipi.

Aprovat

Concessió d’una pròrroga del contracte de les obres de reurbanització del
carrer de Ciutat de Sant Sebastià fins el carrer de Fra Juníper Serra del
Masnou.

Aprovat

Concessió d’una pròrroga del contracte de les obres d’adequació d’un local
al complex esportiu del Masnou del Masnou.

Aprovat

Aprovació de la memòria valorada de les obres d’acabats de l’exterior i
d’urbanització de l’entorn de la casa dels masovers de la Casa del Marquès
del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres dels acabats exteriors i
urbanització de l’entorn de la casa dels masovers de la Casa del Marquès del
Masnou.

Aprovat
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Desestimació de les al·legacions presentades i ordre d’execució de les obres
d’urbanització de la zona verda existent al nord del sector del Pla Parcial 10
“Llevant”, amb advertiment de la incoació de l’expedient d’execució
subsidiària cas d’incompliment.

Aprovat

Contracte menor per la reposició de lluminàries a la zona de Can Mandri.

Aprovat

Informacions de l'alcalde, dels tinents d'alcalde i dels regidors

En resten
assabentats
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El Masnou,
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
25/09/2020

La secretària accidental
MARIA REIS OLIVERAS TRULLOLS
25/09/2020
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