Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou
del 16 d´abril de 2020
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta del 9 d’abril de 2020.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Aprovat
En resten
assabentats

Conveni amb la Federació de Comerç, la Indústria i el Turisme amb l'objectiu
de promoure l'activitat comercial al municipi durant l'any 2020.

Aprovat

Centre d'Empreses Casa del Marquès: mesures econòmiques compensatòries
Covid-19.

Aprovat

Modificació del calendari fiscal 2020 relatiu a l'impost de béns immobles.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 11/20.

Aprovat

Revocar parcialment i reclamar el reintegrament d'una part de la subvenció
concedida a l'Associació FEM FIRA, EL MASNOU per concurrència
competitiva, exercici 2019.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte de les obres del projecte de
reurbanització del carrer doctor Agell, tram comprès entre el carrer de Prat de
la Riba i el carrer de Mestres Villà, i carrers adjacents i millores de la xarxa de
clavegueram del Masnou.

Aprovat

Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte de les obres del projecte
d’urbanització del carrer Torrent Vallmora, tram entre Frederic Mompou i carrer
Vallromanes del Masnou.

Aprovat

Canvi de titular de la llicència d’obres majors referent a les obres de
construcció de 26 habitatges unifamiliars en filera, dues piscines comunitàries i
dos aparcaments al carrer de Marta Mata, parcel•la B-6 de La Colomina amb
referències cadastrals 4033601DF4943S0001XM i 4033603DF4943S0001JM,
expedient 871/17.

Aprovat

Ampliació i reforma de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de Navarra
número 146 del Masnou.

Aprovat

LIC 13/2018. Suspensió parcial de l’execució del contracte de serveis de
gestió i programació de l’espai escènic de Ca n’Humet del Masnou, amb motiu
de la crisi sanitària derivada del COVID-19.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats
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