Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 30 de juliol de 2020
Assumptes tractats
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Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 23 de juliol de 2020.

Resultat
Aprovat

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

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2020-08 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 i cessió d’ús d’espais
d’emmagatzematge del mes d’agost de 2020 i serveis complementaris del mes
de juliol de 2020.

Aprovat

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

Aprovat

Aprovació del padró d’arrendaments mensuals corresponent al mes d’agost de
l’exercici 2020

Aprovat

Aprovació del Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex
Poliesportiu Municipal corresponent al padró del tercer trimestre de l'exercici
2020.

Aprovat

Aprovació de la relació PV2020-E3 de liquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponents a
l'exercici 2020.

Aprovat

Contractació de dos vigilants cívics.

Aprovat

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

Aprovat

Aprovació d'adjudicació de subvencions en el marc de la convocatòria (2a
adjudicació).

Aprovat

Convocatòria Premi d'Emprenedoria Jove del 2020.

Aprovat

Modificació de subvencions municipals a entitats per l’any 2020.

Aprovat
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Servei d'Informació i Dinamització de Ca n'Humet.

Aprovat

Aprovar la relació d’ajuts socials de beques de casal d’estiu Fakaló 2020.

Aprovat

Aprovació d’ajuts socials a menors en situació de risc d’exclusió social per
assistència al campus esportiu FAKALÓ 2020

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació AS 20.

Aprovat

Adaptar el sistema d’accés al Complex Esportiu amb equips electromecànics
per a major seguretat.

Aprovat

Concessió subvencions municipals a entitats esportives per l'any 2020 a
atorgar pel procediment de concurrència competitiva.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres de millora del Camí del Mig com
a camí rural al Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres d’adequació del terreny per la
col·locació de 4 mòduls al parc Vallmora.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor per la redacció d’una avaluació ambiental
estratègica i incorporació de la tramitació ambiental en els documents
urbanístics del Pla Especial Urbanístic del Port Esportiu del Masnou i la seva
valoració econòmica.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres de millora del terra del local
situat a la primera planta del poliesportiu municipal.

Aprovat

Modificació de la llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres al carrer Fontanils 93B del Masnou.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats
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El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcaldessa accidental (Decret 1412 del 20/07/2020)
SILVIA FOLCH SANCHEZ
31/07/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
31/07/2020
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