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Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 20 de febrer de 2020.

Aprovat

Conveni col·laboració Programa Consolida't 2020 amb la FUMH.

Aprovat

Esmena error material. Aprovació de la renúncia lliure i gratuïta de la concessió
administrativa, instrumentada jurídicament com un dret de superfície, de les
parades situades al carrer d’Itàlia, 50 P-18 i Illa 5-F del Mercat Municipal.

Aprovat

Sol·licitud per poder fer celebrar la nova edició de la Ganga al carrer el dia 8 de
març al carrer Sant Miquel.

Aprovat

Padró referent a les Exaccions Municipals d’Industrial corresponent a l’exercici
2020.

Aprovat

Pròrroga contracte neteja acumulació tasques.

Aprovat

LIC 21/2016. 2a pròrroga del contracte administratiu de serveis de maquetació,
impressió i gestió de la publicitat del butlletí "El Masnou Viu" de l'Ajuntament del
Masnou.

Aprovat

Pròrroga del contracte dels serveis de gestió i execució de la 39a i 40a edició de
la Cursa de Sant Silvestre del Masnou.

Aprovat

Contracte menor pel servei de manteniment de les àrees de joc infantil del
municipi.

Aprovat

Pròrroga de la llicència d’obres majors concedida per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllar amb piscina al carrer de Ciutat Vila Jardí, núm. 45 del
Masnou, exp. 658/17.

Aprovat

Esmenar l’errada material detectada en l’acord adoptat per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada en data 20 de febrer de 2020 de concessió de
llicència d’obra major per a la construcció d’un edifici de 15 m2 per ubicar un
equip de generació de vapor a l’edifici industrial situat al carrer de Camil Fabra,
núm. 58 del Masnou.

Aprovat

Esmenar l’errada material detectada en l’acord adoptat per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada en data 20 de febrer de 2020 de concessió de
llicència d’obra major per la reforma de l’àrea de pesades en l’edifici industrial
situat al carrer de Camil Fabra, núm. 58 del Masnou.

Aprovat

Reforma del restaurant Mas Vell situat en planta baixa a l’edifici del Casino del
Masnou, al carrer de Barcelona, núm. 2 del Masnou.

Aprovat
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Adjudicació de les obres relatives al projecte d’adequació d’un local al Complex
Esportiu Municipal del Masnou. LIC 17/2019.
Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

Aprovat

En resten
assabentats
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El Masnou,

[Firma01-01]
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
27/02/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
27/02/2020
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