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Extractes del Ple Municipal en sessió ordinària de l’Ajuntament del Masnou del 
17 de novembre de 2016 
 

Assumptes tractats Resultat 

 

Donar compte dels decrets d’Alcaldia. 
 

En resten assabentats 

Donar compte de l'informe corresponent al tercer 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 

Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits per 
transferències de diferent grup de programa núm. 26-2016. 
 

S’aprova per  
unanimitat 

 

Canvi del dia del Ple ordinari del mes de desembre de 2016. 
 

S’aprova per  
unanimitat 

 

Desestimar la sol·licitud de compatibilitat d'una treballadora. 
 

S’aprova per 
majoria absoluta 

 

Adhesió a l'acord de la Federació de Municipis de Catalunya, 
l'Associació Catalana de Municipis, CCOO i UGT, relatiu a la 
contractació de persones en situació d'atur en el marc del 
programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya. 
 

 
S’aprova per 

majoria absoluta 
 

Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament del Masnou per a 
l'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa RESCAT de 
radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya. 
 

 
S’aprova per  
unanimitat 

 

Conveni d'encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims 
de salut pública de competència municipal entre el 
Departament de Salut i l'Ajuntament del Masnou. 
 

S’aprova per 
majoria absoluta 

 

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. 
 

S’aprova per  
unanimitat 

 

Modificació acord condicions laborals empleats i empleades 
públiques Ajuntament del Masnou. 
 

S’aprova per  
unanimitat 

 

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

Aquest punt es retira  
de l’ordre del dia 

 

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la 
CUP-PA de suport al regidor Joan Coma i Roura arran de la 
investigació per presumpte delicte d'incitació a la sedició. 
 

S’aprova per 
majoria absoluta 

 

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la 
CUP-PA de suport a l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós. 
 

Aquest punt es retira  
de l’ordre del dia 
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Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-
EUiA relativa al lloguer abusiu. 
 

S’aprova per 
majoria absoluta 

 

Declaració institucional presentada pels grups municipals de 
CiU, ERC-AM-MES, PSC-CP i ICV-EUiA contra la violència 
de gènere. 
 

S’aprova per  
unanimitat 

 

 
El Masnou, 
 
[Firma01-01] 
 
 
 
 
 

[Firma02-01] 
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