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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del 
Masnou del 7 de juliol de 2016 
 
 

Assumptes tractats Resultat 

 

Donar compte del decret d'Alcaldia número 1133 relatiu a 
l'adjudicació del contracte menor per a la substitució dels 
equips de climatització del departament d'Urbanisme i de la 
Sala Capitular de l'Ajuntament. 
 

 
En resten assabentats 

 
 

Aprovació del contracte menor per al desenvolupament del 
programa de consolidació empresarial 2016. 
 

S’aprova per  
unanimitat simple 

 

Relació de liquidacions TUPO2016-02, del preu públic número 
2 per serveis i activitats esportives, i per utilització de les 
instal·lacions del complex esportiu municipal corresponent als 
cursets de natació 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 de juliol 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 de juliol 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 de juliol 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 de 
juliol 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 
de juliol de l'exercici 2016. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

Aprovar la relació de liquidacions CAMA2016-07 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 
juliol de l'exercici 2016. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

Aprovar el padró per la utilització de les instal·lacions del 
Complex Poliesportiu Municipal, corresponent al 3r trimestre 
de l'exercici 2016. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

Sol·licitud de recurs tècnic a la Diputació de Barcelona per a 
elaborar el Pla Estratègic dels S.I. 
 

S’aprova per 
unanimitat simple 
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Resolució del recurs de reposició presentat per l'empresa 
Novatilu SLU contra  l'acord la Junta de Govern Local amb 
data 2 de juny de 2016 d'exclusió de l'empresa del 
procediment de contractació relatiu al contracte de 
subministrament i instal·lació de jocs infantils al municipi del 
Masnou (LIC 8/2016). 
 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

Convocatòria 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 
 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i la 
Fundació Privada Formació i Treball per al desenvolupament 
del "Projecte Integral de recollida, selecció i valorització de 
roba usada del municipi", període 2016- 2018. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

Sol·licitud de recurs econòmic a la Diputació de Barcelona en 
el Programa Complementari de millora de camins municipals 
2016. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

Aplicació de la bonificació de la taxa per llicències 
urbanístiques i de l'ICIO en relació amb la llicència d'obres per 
afavorir la promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques a la finca situada al carrer d'Itàlia, núm. 22 
del Masnou, expedient núm. 357/16. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

Enderroc de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres situats 
al carrer de Francesc Macià, núm. 37 i 39. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i la 
Diputació de Barcelona per al desenvolupament i consolidació 
de la Reempresa a nivell local per al període 2016-2019. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

Subvencions municipals a entitats per l'any 2016, a atorgar 
pel procediment de concurrència competitiva. Concessió de 
subvencions. 
 

 
S’aprova per  

unanimitat simple 
 

 
El Masnou, 
 
[Firma01-01] 
 
 
 
 
 

[Firma02-01] 
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