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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

 

Dijous 16 de juliol de 2020, a les 17:00h. de la tarda  
 
 

 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
 

1. Aprovació actes ple sessions anteriors: 
- Acta sessió ordinària del ple de 29/06/2020 

2. Assabentat correspondència de tràmit i decrets de l'alcaldia. 
3. Despatx alcaldia. 

 
Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació 
 
4. Assabentat del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2019. 
5. Aprovació, si s’escau, de la dació de compte de l’informe anual emès per la intervenció 

general de l’Ajuntament de Masquefa, relatiu a les resolucions adoptades pel 
president/alcalde de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a 
l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en 
matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del 
control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2019. 

6. Aprovació, si s’escau, de l’inici de procediment per l’elaboració d’un pla de sanejament 
financer i un pla econòmic i financer. 

7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’acord de ple adoptat a la sessió de 30 de gener 
de 2020, relatiu a l’adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis i espais 
municipals de l’Ajuntament de Masquefa.  

 
Altres 
 
8. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al manifest ciutadà pel dret a viure a la pròpia llar en un 

entorn vital acollidor, inclusiu i accessible. 
9. Mocions. 
10. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local. 
11. Assumptes tràmit. 
12. Precs i preguntes. 

 
 

Avís important: donada la situació excepcional sanitària del coronavirus COVID-19, la sessió serà a porta 
tancada i per garantir la publicitat de la mateixa es podrà seguir públicament en directe (streaming) pel 
Canal Youtube de Radio Masquefa. https://www.youtube.com/user/radiomasquefa. 

 


