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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del 
Masnou del 6 d´octubre de 2016 
 
 
 

Assumptes tractats Resultat 

 

Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis 
d'organització i gestió del Festival de Teatre Còmic del Masnou (LIC 
4/2016). 
 

S’aprova per 
unanimitat simple 

 

Correcció error material en l'acord de pròrroga del contracte dels 
serveis de control de presència del personal de l'Ajuntament del 
Masnou. LIC 5/2014. 
 

S’aprova per 
unanimitat simple 

Ajuts socials diversos, relació 23. S’aprova per 
unanimitat simple 

 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'entitat El 
Masnou amb el Sàhara, any 2016. 

S’aprova per 
unanimitat simple 

 

Adjudicació del contracte menor de les obres de sanejament d'aigües 
pluvials al carrer Montevideo. 

S’aprova per 
unanimitat simple 

 

Aprovació del contracte menor pel subministrament i la instal·lació d'un 
equip de clima a les oficines de la 3a planta de l'Edifici Centre. 
 

S’aprova per 
unanimitat simple 

Aprovació del contracte menor pel subministrament de material elèctric 
per cobrir 15 punts de llum al carrer de Can Mandri. 
 

S’aprova per 
unanimitat simple 

Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex Poliesportiu 
Municipal corresponent al 4t trimestre de l'exercici 2016. 
 

S’aprova per 
unanimitat simple 

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 2016. 
 

S’aprova per 
unanimitat simple 

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 2016. 
 

S’aprova per 
unanimitat simple 

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 
2016. 
 

S’aprova per 
unanimitat simple 

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 2016. 
 

S’aprova per 
unanimitat simple 

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 2016. 
 
 

S’aprova per 
unanimitat simple 
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Aprovar la relació de liquidacions CAMA2016-10 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 i serveis 
complementaris del mes d'octubre  de l'exercici 2016. 

S’aprova per 
unanimitat simple 

 
 
 
El Masnou, 

 
[Firma01-01] 
 
 
 
 
 

[Firma02-01] 
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