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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 11 de febrer de 2021
Assumptes tractats
Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del 4 de febrer de 2021.

Resultat
Aprovat

Donar compte de l'ordre del dia del Ple del mes de febrer.

En resten
assabentats
Padró corresponent a les despeses generals per concessions i
Aprovat
cessions d'ús per a la utilització del domini públic municipal del mes de
febrer de l'exercici 2021.
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Padró anual corresponent a les despeses generals per concessions i
cessions d'ús per a la utilització del domini públic municipal
corresponents a l’exercici de 2021.

Aprovat

Relació PV2021-01 de liquidacions de l'impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponents a l'exercici
2021.

Retirat de
l'ordre del
dia

Contractació tècnic/a Manteniment i Equipaments mitjançant contracte
interinitat per cobrir plaça vacant.

Aprovat

Aprovar la relació d'ajuts socials diversos núm. 33/2020.

Aprovat

Conveni de col·laboració: Fundació Ricky Rubio - SUMAR Centre
Obert.

Aprovat

Conveni suport escolar: Fundacó La Calàndria SUMAR Centre Obert.

Aprovat

Subvencions municipals a entitats per l'any 2021 a atorgar pel
procediment de concurrència competitiva.

Aprovat

Subvencions municipals a entitats esportives per l'any 2021 a atorgar
pel procediment de concurrència competitiva.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció de la
MpPGOU en l'àmbit discontinuo de Can Mandri del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció del projecte
executiu de la reurbanitzaió del carrer Dr. Agell i el carrer Jaume I del
Masnou.

Aprovat

Aprovació de la devolució del dipòsit per a la restitució de la
urbanització en relació amb l’expedient X2021000064 per la reforma de
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer de Sant Josep,
núm. 18 del Masnou.

Aprovat
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Concessió de llicència d'obra major per al desmantellament de la naumagatzem del Club Ocata Vent situada a la platja d’Ocata, s/n, front
Km-635 carretera N-II.
Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

Aprovat

En resten
assabentats

El Masnou,
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[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
12/02/2021

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
12/02/2021
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