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Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del 22 
de desembre de 2016 
 

Assumptes tractats Resultat 

 

Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 

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 tercer trimestre del pressupost 2016 amb 
motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda. 
 

 
En resten assabentats 

Aprovació i reconeixement extrajudicial de la relació número 
3, de factures no aprovades d'exercicis anteriors. 
 

S’aprova per 
majoria absoluta 

 

Aprovació compte general exercici 2015. 
 

S’aprova per 
majoria absoluta 

 

Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de la 
Comissió Informativa per al 2017. 
 

S’aprova per unanimitat 
 

Pròrroga del Conveni de delegació de la competència de 
SAD al CCM i aprovació de l'addenda econòmica 2017. 
 

S’aprova per unanimitat 
 

Aprovació de les XXXIX Bases de convocatòria dels Premis 
Literaris Goleta i Bergantí 2017. 
 

S’aprova per unanimitat 
 

Finalització del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 
del Masnou i el Consell Comarcal del Maresme per a 
l'assessorament Tècnic en l'àmbit de la contaminació 
acústica. 
 

 
S’aprova per unanimitat 

 

Resolució de les al·legacions presentades per Transports 
Urbans del Masnou, SL en relació a l'aprovació de la 
liquidació provisional de l'expedient de reversió del servei de 
transport públic urbà del municipi del Masnou del contracte 
de servei de transport urbà del municipi del Masnou i 
aprovació de la liquidació definitiva. 
 

 
S’aprova per 

majoria absoluta 
 

Segona addenda de vigència del conveni i revisió del 
pressupost del conveni formalitzat entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya (DTES), l'Autoritat de Transport Metropolità, 
l'Ajuntament del Masnou i l'empresa Casas, SA per a la 
millora de les comunicacions mitjançant la millora dels 
serveis regulars de transport públic de viatgers urbans i 
interurbà al Masnou, on s'inclou la modificació horària dels 
diumenges i festius del servei d'autobús urbà. 
 

 
S’aprova per 

majoria absoluta 
 

Aprovació de l'adscripció d'ús dels vehicles al gestor del 
servei d'autobús urbà del municipi del Masnou. 
 

S’aprova per 
majoria absoluta 

 

Proposta d'acord presentada pel Grup Municipal del PSC-
CP per crear una comissió de treball encarregada d'elaborar 
un Pla estratègic per reclamar la titularitat del Port Esportiu. 
 

 
La proposta queda 

rebutjada 
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Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport 
a la commemoració de l'Olimpíada popular de Barcelona. 
 

S’aprova per 
majoria absoluta 

 

Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre 
municipalització del servei de subministrament d'aigua 
potable. 
 

Aquest punt es retira de 
l’ordre del dia 

Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per a 
l'elaboració d'un estudi sobre la viabilitat de la gestió directa 
del serveis d’autobús municipal. 
 

La moció queda rebutjada 
 

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del 
PSC-CP per reclamar mesures urgents per pal·liar els 
efectes i eradicar la pobresa energètica. 
 

S’aprova per 
majoria absoluta 

 

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal 
d'ICV-EUiA per exigir el final de les altes mèdiques 
injustificades i per reivindicar el dret de les persones a 
emmalaltir amb dignitat. 
 

 
S’aprova per 

majoria absoluta 
 

Declaració institucional presentada pels grups municipals 
d'ERC-AM-MES, CiU, C's, CUP-PA, ICV-EUiA, PSC-CP i PP 
de suport a la Moció a la mobilitat al Maresme aprovada al 
Consell Comarcal. 

 
S’aprova per unanimitat 

 

 
El Masnou, 
 
[Firma01-01] 
 
 
 
 
 

[Firma02-01] 
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