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Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del 21 d’abril 
de 2016 
 

Assumptes tractats Resultat 

 

 
Donar compte dels decrets d’Alcaldia. 

 
En resten assabentats 

 
Donar compte de la Resolució de concessió d’una comissió de 
serveis per ocupar el lloc de treball d’intervenció a l’Ajuntament del 
Masnou. 

 
 

En resten assabentats 

 
Donar compte del Decret d'aprovació del marc pressupostari 2017-
2019 número 2016LLDA000470. 

 
En resten assabentats 

 

 
Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 512, de data 22 de 
març de 2016, de modificació dels membres del  Consell de la Vila 
de l'Associació de veïns del Bell Resguard. 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

 
Designació dels membres de la Comissió municipal de delimitació 
en l'expedient de delimitació dels termes municipals de Montgat i del 
Masnou. 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

 
Aprovació de la sol·licitud d'adhesió al Conveni marc entre 
l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya per a la implantació d'un model integrat d'atenció al 
ciutadà en l'àmbit territorial de Catalunya. 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

 
Sol·licitud de compatibilitat d'una monitora municipal. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 

 
Sol·licitud de compatibilitat de la tècnica auxiliar de paisatge. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 

 
Aprovació inicial de les Bases específiques per a la concessió de 
subvencions a empreses de nova creació constituïdes al Masnou. 

 
S’aprova per 

majoria simple 

 
Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 29.5 de les Bases 
d'Execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel 
procediment de concessió directa, exercici 2016, per tal d'adequar la 
relació de subvencions nominatives d'Acció Social. 

 
 

S’aprova per 
majoria simple 

 

 
Aprovació inicial de les bases que regulen la concessió d'ajuts 
econòmics individuals per a l'escolarització a escoles bressols 
municipals, curs 2016/2017. 

 
S’aprova per 

majoria simple 
 

 
Aprovació inicial de les bases que regulen l'atorgament d'ajuts sobre 
la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb 
escassa capacitat econòmica per a l'exercici 2016. 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

 
Aprovació inicial de les bases que regulen la concessió d'ajuts 
econòmics individuals per al menjador a escoles bressols 
municipals, curs 2016/2017. 

 
S’aprova per 

majoria simple 
 

 
Aprovació inicial bases de la VII Beca de recerca local del Masnou. 

 
S’aprova per 

majoria simple 
 

 
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de 
l'Ordenança del servei de Taxi del Masnou. 
 

 
S’aprova per 

majoria simple 
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Autorització de la sol·licitud de cessió de la titularitat del contracte 
d'explotació, mitjançant concessió demanial, de la guingueta 
destinada a bar situada a la zona esportiva de Pau Casals del 
Masnou. 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

 
Procedir a l'execució provisional de la sentència dictada amb data 
13 d'octubre de 2014 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el procediment ordinari 350/2013-B. 

 
S’aprova per 

majoria simple 
 

 
Ampliació termini d'audiència a SOREA de l'expedient de 
fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió 
administrativa, del servei municipal d'abastament d'aigua potable del 
Masnou. 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

 
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a les 
persones treballadores processades i per la derogació de l'article 
315.3 del Codi Penal. 

 
S’aprova per 

majoria simple 
 

 
Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA de rebuig al 
nou model universitari de graus anomenat "3+2". 

 
S’aprova per 

majoria simple 

 
Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA de suport a les 
represaliades polítiques. 

 
S’aprova per 

majoria simple 

 
Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA de suport als 
ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i al dret a decidir. 

 
S’aprova per 

majoria simple 

 
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC del Masnou sobre el 
seguiment i la verificació municipal de les mesures acordades al Ple 
del Parlament de Catalunya sobre la situació d'emergència social, la 
reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una 
resposta institucional del mateix Parlament de Catalunya. 

 
 

S’aprova per 
majoria simple 

 

 
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per a la retirada 
de l'ordre de copagament confiscatori per a les persones amb 
discapacitat. 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

 
Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en commemoració 
del 85è aniversari de la proclamació de la 2a República. 

 
S’aprova per 

majoria simple 

 
Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre el pagament 
dels contractes programa de serveis socials i el suport als equips 
professionals dels serveis socials municipals. 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

 
El Masnou, 
 
[Firma01-01] 
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