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Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del 
19 de maig de 2016 
 

Assumptes tractats Resultat 

 

Donar comptes dels decrets d’Alcaldia. 
 

En resten assabentats 
 

Donar compte de l'informe corresponent al primer trimestre 
de l'any 2016 sobre compliment dels terminis de pagament 
de les obligacions pendents, emès conforme a allò 
establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 

 
En resten assabentats 

Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de 
compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al 
seguiment del primer trimestre del pressupost 2016. 
 

 
En resten assabentats 

Clarificar l'abast del fet imposable i dels subjectes passius 
de l'Ordenança fiscal que regula la taxa pels aprofitaments 
especials a favor d'empreses explotadores de 
subministraments que afectin a la generalitat o a una part 
important del veïnat, aplicable l'exercici de 2016. 
 

 
S’aprova per unanimitat 

 

Aprovació del nomenament de persones expertes del 
Consell Municipal de Promoció Econòmica. 
 

 
S’aprova per unanimitat 

 

Aprovació inicial del Reglament de la segona activitat de la 
Policia Local. 

S’aprova per 
majoria absoluta 

 

Expedient de modificació de pressupost número 13/2016 
per suplement  i crèdit extraordinari d'aplicacions del 
capítol 1. 
 

 
S’aprova per unanimitat 

Aprovació inicial de la modificació de la base 29.3 de les 
bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2016. 
 

 
S’aprova per unanimitat 

Verificació del text refós de la Modificació puntual de la 
normativa del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la 
parcel·la delimitada pels carrers de Roger de Llúria, Maria 
Canaleta, Ciutat Reial i Josep Tarradellas. 
 

 
S’aprova per 

majoria absoluta 
 

Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de les Bases 
específiques que regulen la concessió d'ajuts econòmics 
individuals per a l'adquisició de llibres escolars i material 
escolar lectiu corresponents al curs 2016/2017. 
 

 
S’aprova per 

majoria absoluta 
 

Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i 
CiU per demanar a l'Estat Espanyol el traspàs íntegre a la 
Generalitat de Catalunya de les línies ferroviàries interiors 
de Catalunya. 
 

 
S’aprova per 

majoria absoluta 
 

Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i 
CiU de rebuig a l'anul·lació del tribunal constitucional sobre 
el decret català en matèria de la pobresa energètica. 
 

 
S’incorpora nova  

moció consensuada 
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Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en 
defensa de les polítiques de lluita contra la pobresa 
energètica i l'emergència habitacional. 
 

 
S’incorpora nova  

moció consensuada 

Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en 
defensa de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures 
urgent per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i 
la pobresa energètica. 
 

 
S’incorpora nova  

moció consensuada 

Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM-MES, 
CiU, CUP-PA i ICV-EUiA de rebuig a l’anul·lació del 
Tribunal Constitucional sobre el Decret llei 6/2013 i en 
defensa de les polítiques de lluita contra la pobresa 
energètica i l’emergència habitacional. 
 

 
S’aprova per 

majoria absoluta 
 

Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans instant 
al Govern de la Generalitat a garantir finançament mínima 
dels escoles bressol del Masnou. 
 

 
S’aprova per 

majoria simple 
 

Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans per 
implantar el sistema de seguretat "iKanguro" als infants del 
Masnou. 
 

 
La moció queda 

rebutjada 
 

Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans en 
defensa de la cooficialitat de les llengües a Catalunya i de 
reconeixement de la seva pluralitat lingüística. 
 

 
La moció queda 

rebutjada 
 

Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i 
CiU per la defensa de la sobirania del Parlament de 
Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes. 
 

 
S’aprova per 

majoria absoluta 
 

Moció presentada pel Grup Municipal del PP en defensa de 
les víctimes del terrorisme i de rebuig a la participació al 
Parlament de Catalunya del Sr. Arnaldo Otegi. 
 

 
No s’acorda la  

seva incorporació 
 

 
El Masnou, 
 
[Firma01-01] 
 
 
 
 
 

[Firma02-01] 
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