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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 22 de juliol de 2021
Assumptes tractats
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 15 de juliol de 2021.
Conveni de col·laboració per a l'execució del projecte "Tecnologia i
sostenibilitat en la construcció al Baix Maresme" entre els ajuntaments
d’Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius, el Masnou, Montgat, Òrrius,
Premià de Dalt, Teià, Tiana i Vilassar de Mar en el marc del programa
Treball Talent i Tecnologia.
Segona pròrroga del contracte de servei de socorrisme i salvament
aquàtic al Complex esportiu del Masnou, LIC 4/2018.
Adhesió al conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal
d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies en matèria de subministrament d'informació de caràcter
tributari a les entitats locals.

Resultat
Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovat

Aprovació addenda Contracte Programa Generalitat 45.7, relació
42/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials subministrament, relació 43/2021.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 44/2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb la Creu Roja al Masnou, Alella i Teia, en
matèria d'assistència a persones en situació de risc d'exclusió social a la
vila del Masnou durant l'any 2021.

Aprovat

Contracte menor per a l'adequació del pati de butaques Espai Escènic
Iago Pericot.

Aprovat

Aportació municipal per la compensació de la tarifació social a l'escola
bressol La Barqueta, 3r trimestre, curs 2020-2021.

Aprovat

Aportació municipal per la compensació de la tarifació social a l'escola
bressol Sol Solet, 3r trimestre, curs 2020-2021.

Aprovat

Pròrroga del Conveni intramunicipal de col·laboració entre els
ajuntaments de Montgat, Tiana, Alella, El Masnou per a la realització
d’un programa de formació i inserció (PFI – PTT) per a joves de 16 a 21
anys.
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Esplai d'avis
de Can Mandri del Masnou exercici 2021.

ACTSEXTR
v. 2019/07

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

Ì6a2392c9-3ce5-4a35-989f-5ddd74af55eePÎ

DOCUMENT

Aprovat

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i el Casal de la
Gent Gran de Can Malet amb l'objectiu de promocionar l'envelliment
actiu durant l'any 2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i el Casal dels
Avis d’Ocata amb l'objectiu de promocionar l'envelliment actiu durant
l'any 2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i l’entitat El
Masnou amb el Sàhara per a projectes amb el Sàhara amb l'objectiu de
donar suport a projectes amb el Sàhara durant l'any 2021.

Aprovat
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Transmissió de la llicència de taxi número 2.

Aprovat

Reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de
Girona núm. 2 del Masnou.

Aprovat

Reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer del Galió, núm. 17 del
Masnou.

Aprovat

Ampliació del soterrani i modificació de façana de l’habitatge unifamiliar
aïllat al carrer de la Nau, núm. 45 del Masnou.

Aprovat

Ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de La Nau, núm. 31
del Masnou.

Aprovat

Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de Ciutat Vila Jardí,
núm. 59 del Masnou.

Aprovat

Modificació de la llicència d’obres majors concedida en data 8 d’abril de
2021 per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer
de Gaietà Buïgas, núm. 13 B del Masnou.

Aprovat

Legalització de les obres realitzades fora del termini de vigència de la
llicència per a la construcció de dos habitatges unifamiliars aïllats amb
piscina al carrer de Tomàs Ferrer i Sust, núm. 6 i 10 del Masnou.

Aprovat

Aprovat

Denegar la sol·licitud de llicència municipal per la divisió horitzontal en
onze habitatges de la finca situada al carrer de Sant Francesc d’Assís,
núm. 20 del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor de les obres del projecte executiu per la
instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a l’edifici del Mercat Municipal
(Edifici Centre) del Masnou.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció d’una diagnosi
en relació amb la mobilitat elèctrica i el servei de carsharing al Masnou.
Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

Aprovat
En resten
assabentats

El Masnou,
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Denegar la sol·licitud de devolució del dipòsit per la gestió dels residus
de la construcció i del dipòsit per restitució de la urbanització en relació
amb l’expedient X2018004972 de construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat al carrer de Ciutat de Lleó, núm. 3 del Masnou.

[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
22/07/2021

La secretària accidental
MONICA ESPINAS MARTINEZ
23/07/2021
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