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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

 

Dijous 24 de gener de 2019, 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 20/12/2018 
2. Assabentat correspondència de tràmit i decrets de l'alcaldia. 
3. Despatx alcaldia. 
 
Àrea del Territori i Sostenibilitat 
 
4. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del PGOU de Masquefa a l’illa 

delimitada pel Passatge de l’Estatut, C. Can Mata, C. Ametllers i C. Pujades 
(URB_PJ_PL_2018014)M. 

5. Assabentat de gestions relatives al tancament de l’abocador de Can Mata. 
 
Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació 
 
6. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració interadministratiu entre Diputació de 

Girona i l’Ajuntament de Masquefa en matèria de control intern de les entitats locals. 
7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts 

econòmics per al pagament de l’impost de béns immobles (IBI), per a persones majors de 65 
anys, pensionistes, famílies monoparentals i aturats de llarga durada. 

8. Aprovació, si s’escau, de la resolució de mutu acord de la concessió demanial d’us privatiu 
del domini públic per a la construcció i explotació equipament esportiu consistent en les 
pistes de pàdel a Masquefa. 

9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Masquefa reservats a personal funcionari, laboral i personal eventual exercici 2019. 

10. Aprovació, si s’escau, de l’increment del complement específic i retribucions 
complementàries del personal funcionari, laboral, estatutari, alts càrrecs i personal directiu 
de l’Ajuntament de Masquefa segons el RD-l 24/2018, de 21 desembre. 

11. Aprovació, si s’escau, de la modificació de pressupost 02/2019. 
 

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

 


