ANUNCI

La senyora Anna Maria Calvet Marroquí, en representació de la mercantil SOVINT, SCP,
ha sol·licitat d’aquest Ajuntament la llicència municipal, per a la instal·lació d’una activitat
dedicada a RESTAURANT AMB TERRASSA, situada en el local número 90 del Port
Esportiu, d’aquest municipi, expedient número 65/2011.
S’obre un termini d’informació pública amb la finalitat què qualsevol persona interessada
pugui examinar l’expedient i, alhora, presentar per escrit, davant l’ajuntament, les
al·legacions i suggeriments que consideri pertinents.
El termini assenyalat anteriorment finalitzarà un cop hagin transcorregut vint dies hàbils,
comptadors des de la inserció de l’anunci en el tauler d’edictes de l’ajuntament.
L’expedient es podrà consultar a les oficines municipals, Àrea de Foment, Oficina de Medi
Ambient, tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores, durant el termini d’informació
esmentat.
Les al·legacions i els suggeriments, si s’escau, es podran adreçar a l’ajuntament a través
de qualsevol dels mitjans hàbils a què fa referència l’article 38.4 de la llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
El Masnou, 18 de juny de 2012.

Eduard Garcia i Gebani
Regidor delegat de Medi Ambient
Coordinador de l’Àrea de Foment

R/N: FO/ma/pb
Afer: Notificació informació pública
activitat 65/2011

PROMOCIONES PORTUARIAS, S.A.
Port Esportiu-Torre de Control
08320 El Masnou

Posem en el vostre coneixement que per part de la senyora Anna Maria Calvet Marroquí,
en representació de la societat SOVINT, SCP, ha estat sol·licitada la llicència municipal,
amb la finalitat d’instal·lar una activitat dedicada a restaurant amb terrassa, situada en el
local número 90 del Port Esportiu, d’aquest terme municipal, expedient número 65/2011.
Atesa la vostra condició de veí al lloc d’emplaçament on es pretén instal·lar la proposada
activitat, heu de saber que disposeu d’un termini màxim, de deu dies hàbils, per tal de
poder examinar l’expedient a les oficines municipals, en dies feiners i entre les 9 i les 14
hores. Durant aquest mateix termini podeu presentar per escrit, davant l’ajuntament, les
al·legacions i suggeriments que considereu pertinents.
Els escrits que adreceu a l’ajuntament els podeu presentar a través del registre general
de la corporació municipal, o a través de qualsevol altra dels mitjans hàbils dels que
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El Masnou, 18 de juny de 2012.

Mª Celia Alcalá Gómez
Secretària general

R/N: FO/ma/pb
Afer: Notificació informació pública
activitat 65/2011

SR. PIERO COFANO
“La Pizzeria di Piero”
Port Esportiu, locals 88-89
08320 El Masnou

Posem en el vostre coneixement que per part de la senyora Anna Maria Calvet Marroquí,
en representació de la societat SOVINT, SCP, ha estat sol·licitada la llicència municipal,
amb la finalitat d’instal·lar una activitat dedicada a restaurant amb terrassa, situada en el
local número 90 del Port Esportiu, d’aquest terme municipal, expedient número 65/2011.
Atesa la vostra condició de veí al lloc d’emplaçament on es pretén instal·lar la proposada
activitat, heu de saber que disposeu d’un termini màxim, de deu dies hàbils, per tal de
poder examinar l’expedient a les oficines municipals, en dies feiners i entre les 9 i les 14
hores. Durant aquest mateix termini podeu presentar per escrit, davant l’ajuntament, les
al·legacions i suggeriments que considereu pertinents.
Els escrits que adreceu a l’ajuntament els podeu presentar a través del registre general
de la corporació municipal, o a través de qualsevol altra dels mitjans hàbils dels que
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El Masnou, 18 de juny de 2012.

Mª Celia Alcalá Gómez
Secretària general

R/N: FO/ma/pb
Afer: Notificació informació pública
activitat 65/2011

SR. MIGUEL REAL SERRANO
“La Nit Real”
Port Esportiu, locals 91-92
08320 El Masnou

Posem en el vostre coneixement que per part de la senyora Anna Maria Calvet Marroquí,
en representació de la societat SOVINT, SCP, ha estat sol·licitada la llicència municipal,
amb la finalitat d’instal·lar una activitat dedicada a restaurant amb terrassa, situada en el
local número 90 del Port Esportiu, d’aquest terme municipal, expedient número 65/2011.
Atesa la vostra condició de veí al lloc d’emplaçament on es pretén instal·lar la proposada
activitat, heu de saber que disposeu d’un termini màxim, de deu dies hàbils, per tal de
poder examinar l’expedient a les oficines municipals, en dies feiners i entre les 9 i les 14
hores. Durant aquest mateix termini podeu presentar per escrit, davant l’ajuntament, les
al·legacions i suggeriments que considereu pertinents.
Els escrits que adreceu a l’ajuntament els podeu presentar a través del registre general
de la corporació municipal, o a través de qualsevol altra dels mitjans hàbils dels que
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El Masnou, 18 de juny de 2012.

Mª Celia Alcalá Gómez
Secretària general

