Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 22 de febrer de 2019
Assumptes tractats

ACTSEXTR

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Resultat
En resten
assabentats

Mercat municipal sedentari. Aprovació de la renúncia de la parada número
21 Illa 3A.

Aprovat

Relació PV2019-01 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

Aprovat

Contracte menor museografía Centre d'interpretació Mina d'Aigua.

Aprovat

Revocació total subvenció exercici 2018 AFS Intercultura.

Aprovat

Pagaments a justificar per fer front despeses de gestió de la Biblioteca Joan
Coromines.

Aprovat

Ratificació adhesió al Protocol del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics
Municipals de la Diputació de Barcelona fins al 31 de desembre de 2020.

Aprovat

Renúncia a l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona pel recurs
econòmic “Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges
municipals o cedits”, en el marc del Pla de “Xarxa de Governs Locals 20162019”.

Aprovat

Aprovació del conveni de col•laboració entre l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i l'Ajuntament del Masnou relatiu al programa de mediació per al
lloguer social d’habitatges, per a l’any 2019.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries del projecte d’urbanització del carrer de
Roger de Flor, tram comprès entre el carrer de Narcís Monturiol i el carrer de
Sant Miquel del Masnou.

Aprovat

Aprovació del projecte de substitució funcional de bigues a l’edifici
plurifamiliar del Passeig Prat de la Riba, 31 del Masnou.

Aprovat

Deixar sense efecte la sol·licitud de pròrroga per l’inici de les obres per a la
construcció d'un edifici plurifamiliar, format per 12 habitatges i 21 places
d'aparcament a la parcel·la situada als carrers de Frederic Bosch, núm. 24 i
de Sant Miquel, núm. 67, expedient 1093/17.

Aprovat

Deixar sense efecte la sol·licitud de pròrroga per l'inici de les obres majors
per a l'enderroc complert de les edificacions existents a la parcel·la situada al
carrer de Frederic Bosch núm. 24, expedient 68/18.

Aprovat

Reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer
de Doctor Olivé Gumà núm. 21, expedient 1028/18.

Aprovat

Contracte menor per la compra d'una furgoneta per la brigada municipal.

Aprovat

Oferta Pública Ocupació 2019.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 4/19.

Aprovat
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Ajuts socials diversos, relació AS 5/19.

Aprovat

Concessió d'una pròrroga del contracte de les obres relatives al projecte
constructiu d'elements hidràulics en l'eix drenant del Torrent Vallmora - carrer
Roger de Flor, 3a fase, del Masnou.

Aprovat

Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de Gaietà Buigas,
núm. 27, expedient 1142/18.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor relatiu a la direcció d’obra i coordinació de
seguretat i salut de les obres de millora dels Jardins Lluís Companys del
Masnou.

Aprovat

Modificació del conveni a signar entre l'Ajuntament del Masnou i Bon Preu,
SA per a la cessió d'ús d'una finca, amb la finalitat de destinar-la a
aparcament públic de vehicles.

Aprovat

ACTSEXTR

El Masnou,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'Alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
25/02/2019

Secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
25/02/2019
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