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Assumptes tractats

Resultat

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 26 de setembre de 2019.

Aprovat

Contractació de servei de prospecció empresarial en el marc del projecte
Impulsem la metodología per competències IV: El Masnou, Alella i Teià.

Aprovat

Nomenament auxiliar administratiu acumulació tasques.

Aprovat

Contractació interinitat oficial 2a mantenidor esports.

Aprovat

Contractació operari de neteja per a substitució incapacitat temporal.

Aprovat

Contractació oficial 2a mantenidor esports per canvi de rellevista.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions administratives
en el Mercat Municipal corresponent al mes d’octubre de l’exercici 2019.

Aprovat

Aprovar el padró de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per les parades
de venda en el mercat setmanal corresponent al mes d’octubre de l’exercici
2019.

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 d’octubre de l’exercici 2019.

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 d’octubre de l’exercici 2019.

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 d’octubre de l’exercici 2019.

Aprovat

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2019-10 per la cessió d’ús dels espais i
la prestació dels serveis del centre d’empreses casa del marquès corresponent
al lloguer de despatxos, coworking del mes d’octubre i serveis complementaris
dels mesos de juliol i setembre de l’exercici 2019.

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal•lacions del Complex Poliesportiu
Municipal corresponent al 4t trimestre de l'exercici 2019.

Aprovat

Relació d'ajuts per al Casal de setembre 2019.

Aprovat

Ajuts socials diversos, relació AS 26/19.

Aprovat

Sol·licitud traspàs llicència de taxi número 15.

Aprovat

Recepció de les obres d’adequació cuina lot 1 escola Ocata i obres d’adequació
cuina lot 3 escola Marinada del Masnou.

Aprovat

Recepció de les obres ordinàries del projecte d’urbanització del carrer de Silveri
Fàbregas. LIC 11/2018.

Aprovat
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Aprovació del contracte menor pel subministrament d'un quadre elèctric pels
Jardins Lluís Companys.

Aprovat

Aprovació de la modificació dels usos esportius dins del conveni entre l’Institut
Mediterrània i l’Ajuntament del Masnou.

Aprovat

Sol·licitud subvenció AODL període 2019-2023.

Aprovat

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
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