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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

 

Dijous 11 d’abril 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 14/03/2019 
- Acta sessió extraordinària del ple de 28/03/2019 
- Acta sessió extraordinària del ple de 01/04/2019 

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 certificació d’obres núm. 2 per l'execució de l’actuació: Text refós del 

Projecte d’Urbanització El Maset fase sanejament i pavimentació. 
 
Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació 
 
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobrament presentats 

per l’Organisme de Gestió Tributària segons registre entrada a l’ajuntament núm. E2018010854.  
7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobrament presentats 

per l’Organisme de Gestió Tributària segons registre entrada a l’ajuntament núm. E2018010855.  
8. Elecció de jutge/essa de pau substitut/a de Masquefa. 
9. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’aprovació inicial dels preus públics per la prestació de serveis 

en el Centre Tecnològic i Comunitari (CTC) de Masquefa. 
10. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’aprovació inicial dels preus públics per la inserció de publicitat 

a la revista i/o radio municipal. 
11. Aprovació, si s’escau, de la modificació de pressupost 09/2019. 
 
Àrea d’Atenció a les Persones 
 
12. Aprovació, si s’escau, del document de Política de Desenvolupament de la Col·lecció de la Biblioteca 

municipal de Masquefa. 
13. Aprovació, si s’escau, de la creació i participació a la Fundació Privada Masquefa Inclusiva. 
 
Altres 
 
14. Mocions. 
15. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local. 
16. Assumptes tràmit. 
17. Precs i preguntes. 

 


