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Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de caràcter públic i de la
sessió ordinària del 20 de maig de 2021.

Aprovat

Donar compte de la relació d’assumptes que passen a comissions informatives..

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En resten
assabentats

Contractació tècnica de Promoció Econòmica interina.

Aprovat

Aprovació ajuts socials diversos, relació 24/2021.

Aprovat

Aprovació addenda Contracte Programa Generalitat, relació 25/2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració amb l'Institut Municipal de Serveis Socials de
Barcelona pel desenvolupament del projecte RADARS al Masnou.

Aprovat

Contracte menor del lloguer de les infraestructures de la Festa Major.

Aprovat

Contracte menor lloguer equips de so i il·luminació Festa Major.

Aprovat

Pagament IBI camps de fútbol any 2021.

Aprovat

Fons de prestació "Foment del lloguer i la gestió d'habitatge assequible" 2021.

Aprovat

Convocatòria Línia 3 - Llibres de text curs 2021-2022. Concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació Masnou
Gats amb l'objectiu de protegir als animals i el control de la població de gats de
carrer al municipi del Masnou any 2021.

Aprovat

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació de
Defensa dels Animals del Masnou els peluts i els pelats (ADAM) amb l'objectiu
de realitzar activitats en materia de protección dels animals, i en concret, per a
la recollida, l'acolliment i el foment de l'adopció dels gossos abandonats i
perduts en el terme municipal del Masnou per l'any 2021.

Aprovat

Denegar la sol·licitud de devolució del dipòsit per la reposició de la via pública i
de la fiança per residus de la construcció en relació amb l’expedient
X2017002649 de reforma i ampliació d'un edifici entre mitgeres situat al carrer
de Lluís Millet, núm. 23 del Masnou

Aprovat

Denegar la devolució del dipòsit per la restitució de la urbanització en relació
amb l’expedient X2018006901 de moviment de terres i instal·lació d’una pèrgola
al carrer de Navarra, núm. 184 del Masnou.

Aprovat

Aprovació de la devolució del dipòsit per a la restitució de la urbanització en
relació amb l’expedient X2018007715 per a la construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat situat al carrer de Gaietà Buïgas, núm. 27 del Masnou.

Aprovat
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Denegar la devolució del dipòsit per la restitució de la urbanització en relació
amb l’expedient X2019000093 de rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre
mitgeres situat al carrer de Sant Rafael, núm. 16 del Masnou.

Aprovat

Denegar la sol·licitud de llicència municipal per la reforma interior i canvi d’ús
d’un local a habitatge i garatge i la divisió horitzontal de l’edifici unifamiliar entre
mitgeres situat al carrer de Joan Miró, núm. 84 del Masnou.

Aprovat

Enderroc d’un habitatge entre mitgeres situat al carrer de Sant Domènech, núm.
12 del Masnou.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou,
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