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Extractes de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de l’Ajuntament del 
Masnou del 4 de febrer de 2016 
 

Assumptes tractats Resultat 

 

 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la 
realització d'accions formatives per a persones emprenedores i 
empreses del Recull d'activitats de suport a l'activitat 
empresarial. 
 

 
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 
febrer 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 febrer 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 
febrer 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 febrer 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 febrer de 
l'exercici 2016. 
 

 
S’aprova per 

unanimitat simple 

 
Aprovar la relació de liquidacions CAMA2016-02 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 febrer de 
l'exercici 2016. 
 

 
S’aprova per 

unanimitat simple 

 
Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex 
Poliesportiu Municipal corresponent a l'anual de l'exercici 2016. 
 

 
S’aprova per 

unanimitat simple 

 
Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex 
Poliesportiu Municipal corresponent al 1r trimestre de l'exercici 
2016. 
 

 
S’aprova per 

unanimitat simple 

 
Resultat de la borsa de treball d'inspectors de la via pública i 
nomenament. 
 

 
S’aprova per 

unanimitat simple 
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Resultat del procés selectiu per a la creació d'una borsa de 
treball de tècnics de mobilitat i nomenament. 
 

 
S’aprova per 

unanimitat simple 

 
Jubilació parcial d'una treballadora. 
 

 
S’aprova per 

unanimitat simple 
 

 
Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de 
clàusules particulars per a l'adjudicació del contracte de serveis 
de prevenció aliè de riscos laborals del personal de l'Ajuntament 
del Masnou (LIC 1/2016). 
 

 
S’aprova per 

unanimitat simple 

 
Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de 
clàusules particulars per a l'adjudicació del contracte de serveis 
de manteniment, conservació i reparació de la via pública al 
municipi del Masnou (LIC 2/2016). 
 

 
S’aprova per 

unanimitat simple 

 
Ajuts socials diversos, relació 3. 
 

 
S’aprova per 

unanimitat simple 
 

 
Aprovació contracte menor tertúlies literàries a la Biblioteca 
Pública Joan Coromines durant l'any 2016. 
 

 
S’aprova per 

unanimitat simple 

 
Canvi d'activitat del local C6 del Mercat Municipal. 
 

 
S’aprova per 

unanimitat simple 
 

 
Recepció de les obres ordinàries del projecte constructiu per la 
millora del drenatge del nucli urbà del Masnou, intercepció de les 
aigües superficials de l'eix carrer Doctor Agell - avinguda de Cusí 
i Furtunet del Masnou. 
 

 
S’aprova per 

unanimitat simple 

 
Nomenament d'una tècnica de turisme i patrimoni. 
 

 
S’aprova per 

unanimitat simple 
 

 
 
El Masnou, 

 
[Firma01-01] 
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