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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del 
Masnou del 3 de novembre de 2016 
 

Assumptes tractats Resultat 

 

Aprovar el padró de la taxa per prestació de serveis i 
actuacions administratives en el Mercat Municipal 
corresponent al mes de novembre de l'exercici 2016. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat absoluta 
 

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 de novembre de l'exercici 2016. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat absoluta 
 

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 de novembre de  l'exercici 2016. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat absoluta 
 

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 de 
novembre de l'exercici 2016. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat absoluta 
 

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 
de novembre de l'exercici 2016. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat absoluta 
 

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2016-11 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 i serveis complementaris del mes de 
novembre  de l'exercici 2016. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat absoluta 
 

Desistir del procediment selectiu per a cobrir una plaça de 
tècnic de la via pública convocat per acord de la Junta de 
Govern Local de data 26 de maig de 2016. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat absoluta 
 

Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte de les 
obres ordinàries del projecte de la 1a fase, plantacions 
populars, del projecte d'urbanització del Parc Vallmora del 
Masnou. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat absoluta 
 

Contractació del servei d'informació del CIRD. 
 

S’aprova per  
unanimitat absoluta 

 

Nomenament interí d'una auxiliar administrativa. 
 

S’aprova per  
unanimitat absoluta 

 
 

El Masnou, 
[Firma01-01] 
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