Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 14 de setembre de 2017
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Assumptes tractats

Resultat

Convocatòria 2017 concessió subvencions empreses nova creació.

Aprovat

Convocatoria 2017. Premi d'emprenedoria @elmasnou_jove.

Aprovat

Declarar la fira d'interès local. Exempció taxes v.p.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions
administratives en el Mercat Municipal corresponent al mes de
setembre de l’exercici 2017.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció
mecànica en terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu a la
plaça Marcel•lina Monteys, corresponent al mes de setembre de
l’exercici 2017.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció
mecànica en terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu al
Mercat Vell, corresponent al mes de setembre de l’exercici 2017.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per estacionament de vehicles de tracció
mecànica en terrenys d’ús públic local per l’aparcament exclusiu a
l’Edifici Centre, corresponent al mes de setembre de l’exercici 2017.

Aprovat

Aprovació del contracte menor pel subministrament d'un vehicle
isotèrmic per al Centre de Distribució d'aliments La Sitja.

Aprovat

Conveni de col·laboració de l'Ajuntament del Masnou amb
l'Associació de Maquetistes Navals del Masnou, 2017.

Aprovat

Sol·licitud d'un ajut a la Diputació de Barcelona per a la renovació de
la canonada de subministrament del dipòsit de 5.000m3.

Aprovat

Tramitació de la primera pròrroga de la guingueta de la plaça
Marcel·lina Monteys.

Aprovat

Aprovació inicial de la modificació del projecte bàsic i executiu de les
obres de restitució de la finca registral 1151 del Camí del Mig..

Aprovat

Segona modificació de la llicència d'obres majors per a la
construcció d'un conjunt de 6 edificis plurifamiliars en volumetria
definida, format per 145 habitatges, locals comercials, gran comerç,
places d'aparcament i trasters, urbanització de plaça pública i
construcció d'aparcament públic a la parcel·la situada entre els
carrers d'Itàlia, de Roger de Flor, de Flos i Calcat i de Pintor
Domènech Farré, expedient 78/17.

Aprovat

Expedient núm. JG2017000038
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Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment negociat,
de la tercera fase de les obres ordinàries contingudes en el projecte
de millora d’accessibilitat del pas soterrat del carrer de Brasil del
Masnou. LIC 21/2017.

Aprovat
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El Masnou,
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