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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 

Dijous 8 de novembre de 2018, a les 19:30h. de la tarda, a la Sala de Plens  
de l’Ajuntament de Masquefa 

 
 

 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació actes ple sessions anteriors: 

- Acta sessió ordinària del ple de 25/10/2018 
2. Assabentat correspondència de tràmit i decrets de l'alcaldia. 
3. Despatx alcaldia. 
 
Àrea del Territori i Sostenibilitat 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la bonificació de la quota de l' impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres de l’ expedient d’obres núm. 155_2018. 
5. Aprovació, si s’escau, del protocol, del jurament i l’agermanament entre l’Ajuntament de Masquefa i 

el municipi italià de Lurate Caccivio. 
6. Aprovació, si s’escau, de l'adjudicació del contracte per les obres d’urbanització del Maset del terme 

municipal de Masquefa. 
 
Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació 
 
7. Aprovació, si s’escau, de la rectificació d’error aritmètic de l’acord de ple de data 27/09/2018 que 

aprova la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobrament presentats per l’Organisme 
de Gestió Tributària. 

8. Aprovació, si s’escau, de la modificació i revisió de preus del contracte concessió gestió servei públic 
d’atenció a la petita infància i a la família de l’ajuntament de Masquefa – exp. con inicial: 1632009 – 
exp. X2018000897. 

9. Aprovació, si s’escau, de la licitació del complex esportiu i piscines de l’Ajuntament de Masquefa. 
10. Aprovació, si s’escau, de la modificació i el text refós de les bases per a la concessió d’ajuts 

econòmics per sufragar les despeses generades en la realització d’estudis postobligatoris per a les 
persones residents a Masquefa. 

11. Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost general de la corporació local per a l'exercici econòmic 
2019. 

 
Altres 
 
12. Mocions. 

12.1. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular de Masquefa 
(CUP-PA) per exigir l’alliberament immediat dels presos polítics Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. 
12.2. Aprovació, si s’escau, de la moció per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou 
marc regulatiu integral de l’espai del migdia als centres educatius de titularitat pública. 
12.3. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular de Masquefa 
(CUP) per sol·licitar la derogació de la llei que eximeix del pagament de l’ibi les propietats 
immobiliàries de l’església catòlica. 

13. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local. 
14. Assumptes tràmit. 
15. Precs i preguntes. 


