Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 30 de gener de 2020
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 23 de gener de 2020.
Donar compte de la relació d’assumptes que passen a comissions
informatives.

En resten
assabentats

Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per l'any 2020. Sol·licitud de
recursos.

Aprovat

Aprovació adhesió conveni marc entre Ajuntament i establiment aparcament
PNDT. Modalitat 1.

Aprovat

Autorització per col·locar tendals enrotllables i tendal corredís a la guingueta
situada a Pau Casals.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 02/20.

Aprovat

Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d’encàrrec
de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament del
Masnou relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge, situada en aquest municipi, per a
l'any 2020.

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

Esmenar l’errada material detectada en l’acord d’adjudicació del contracte
menor referit al subministrament d’una caldera al camp municipal d’esports
del Masnou.
Esmenar l’errada material detectada en l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada en data 16 de gener de 2020 de concessió
de llicència d’obra major per a la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar
entre mitgeres situat al carrer de Santiago Rusiñol, núm. 17 del Masnou.
Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per l'any 2020. Sol·licitud de
recursos d’Urbanisme.
Ordenar publicar al perfil del contractant un anunci ampliant el termini de
presentació d'ofertes de la convocatòria de licitació de les obres del projecte
de construcció d’un pavelló de volta catalana al Parc Vallmora del Masnou.
LIC 16/2019.
Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

En resten
assabentats

El Masnou,
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