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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 

Divendres 22 de febrer de 2019, a les 17h. 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 24/01/2019 
2. Assabentat correspondència de tràmit i decrets de l'alcaldia. 
3. Despatx alcaldia. 

 
Àrea del Territori i Sostenibilitat 
 
4. Assabentat de gestions relatives al tancament de l’abocador de Can Mata. 
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord sobre la mutació demanial i la posada a disposició de terrenys 

municipals a favor de la Diputació de Barcelona per l’execució de les obres del projecte constructiu “MILLORA 
DEL TRAÇAT I OBRES COMPLEMENTARIES A LA CARRETERA BV-2249, DEL PK 8+500 AL 9+600”. 

 
Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació 
 
6. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de data 04/02/2019 d’aprovació de no generació 

del padró de la taxa per recollida d’aigües residuals provinents de fosses sèptiques domestiques per l’any 2019 i 
següents. 

7. Assabentat al ple de la resolució de l’alcaldia en relació a la convocatòria pública de la plaça de jutge/essa de 
pau substitut/a de Masquefa. 

8. Aprovació, si s’escau, de la declaració d’especial interès o utilitat municipal de l’immoble de la Societat 
Recreativa Unió Begudenca a l’efecte de la bonificació de l’impost sobre béns immobles. 

9. Aprovació, si s’escau, de la declaració d’especial interès o utilitat municipal de l’immoble de l’Alzinar Societat 
Recreativa i Cultural de Masquefa a l’efecte de la bonificació de l’impost sobre béns immobles. 

10. Aprovació, si s’escau, de la modificació de pressupost 04/2019. 
11. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobraments presentats per 

l’Organisme de Gestió Tributaria. 
12. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdit 01/2019. 
13. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació del contracte de serveis del complex esportiu municipal de la piscina 

coberta de Masquefa, situat al carrer Passatge del Camp, s/n del terme municipal de Masquefa. 
14. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’aprovació inicial dels preus públics del CEM de Masquefa i de la piscina 

d’estiu de l’Alzinar. 
15. Aprovació, si s’escau, de la resolució de mutu acord de la “concessió demanial d’us privatiu del domini públic 

per la instal·lació d’equipament esportiu per prestar activitat gimnàs a l’edifici del camp de futbol de Masquefa”. 

 
Altres 
 
16. Mocions. 

16.1.- Moció del grup municipal socialista de Masquefa per sol·licitar local electoral als barris de Can Parellada i 
El Maset per les successives eleccions. 

17. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local. 
18. Assabentat davant del ple municipal de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Oriol Satorre Bern del grup 

municipal d’ERC en el mandat 2015-2019 de l’Ajuntament de Masquefa. 
19. Assumptes tràmit. 

20. Precs i preguntes. 


