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

16 de juny de 2016 

 

Assumptes tractats Resultat 

 

Donar compte dels decrets d’Alcaldia. 
 

En resten assabentats 
 

Compatibilitat d'un treballador. 
 

S’aprova per unanimitat 
 

Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la creació, 
modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter 
personal. 
 

 
S’aprova per unanimitat 

 

Aprovació inicial de les Bases específiques per a les 
beques per a la pràctica esportiva individual per l'any 2016. 
 

S’aprova per 
majoria absoluta 

 

Modificació de l'article 5.A)1.2.8 de l'ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de 
tracció mecànica en terrenys d'ús públic local per a l'any 
2016. 
 

 
S’aprova per unanimitat 

 

Resolució al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança 
municipal reguladora de les condicions d'exercici de 
l'activitat de clubs socials i associacions de fumadors de 
cànnabis o d'altres substàncies anàlogues. 
 

 
S’aprova per 

majoria absoluta 
 

Conveni regulador de les relacions i normes d'actuació 
entre l'Ajuntament del Masnou i Sorea, Sociedad Regional 
de Abastecimiento de Aguas, SA, com a entitat 
subministradora d'aigua, per a la liquidació i cobrament de 
les quotes relatives a la taxa pel servei de clavegueram. 
 

 
S’aprova per 

majoria absoluta 
 

Conveni regulador de les relacions i normes d'actuació 
entre l'Ajuntament del Masnou i Aigües Aragó, CB, com a 
entitat subministradora d'aigua, per a la liquidació i 
cobrament de les quotes relatives a la taxa pel servei de 
clavegueram. 
 

 
S’aprova per 

majoria absoluta 
 

Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA 
proposant la redacció d'un codi ètic i de bona conducta per 
a l'Ajuntament del Masnou. 
 

 
S’aprova per 

majoria absoluta 
 

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de 
la CUP-PA en nom de la plataforma preservem el litoral un 
nou model de gestió del litoral i en contra del projecte 
"Defensa de las Playas de s'Abanell y la Marina" del 
MOPU. 

 
S’aprova per 

majoria absoluta 
 

 

El Masnou, 
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