ACTSEXTR
v. 2019/07

Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del
Masnou del 20 de febrer de 2020
Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 13 de febrer de
2020.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Aprovat
En resten
assabentats

Sol·licitud accions formatives 2020 - Recull.

Aprovat

Conveni de Col·laboració Supramunicipal 2019-2020.

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex Poliesportiu
Municipal corresponent a l'exercici 2020.

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex Poliesportiu
Municipal corresponent al 1r trimestre de l'exercici 2020.

Aprovat

Correcció de l'error material en l'acord d'aprovació per la JGL de
23/01/2020 sobre la aprovació de la relació AS 01/20 d'Ajuts socials
diversos.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 04/20.

Aprovat

Pagament endarreriments per a la regularització de l'IBI camp de futbol
Masnou.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries d’arranjament del Parc dels Vivers del
Masnou.

Aprovat

Adjudicació de les obres relatives a la 3a fase del projecte de reparació
de paviment de calçada de diversos carrers del nucli urbà.

Aprovat

Aprovació de l’expedient de contractació, pel procediment obert
simplificat amb diversos criteris de valoració, de les obres del projecte
d’urbanització del perllongament del carrer Montevideo del Masnou.
LIC 1/2020.

Aprovat

Devolució de fiances, expedient 321/17.

Aprovat

Pròrroga de la llicència d’obres majors concedida per a la construcció
d’11 habitatges, en edifici plurifamiliar en tester, cada un d’ells amb
piscina, 22 places d’aparcament i 11 trasters al carrer de Manila, núm.
15 del Masnou, expedient núm. 881/17.

Aprovat

Reforma de l’àrea de pesades en l’edifici industrial situat al carrer de
Camil Fabra, núm. 58 del Masnou.

Aprovat
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Contracte menor de reparació de fals sostre de l'aula de música de
l'escola Lluis Millet.

Aprovat

Enderroc d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de Capità
Antoni Pagès Millet, núm. 23 del Masnou.

Aprovat

Construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Capità
Mirambell, núm. 12 del Masnou.

Aprovat

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

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats
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El Masnou,
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
20/02/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
20/02/2020
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