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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 

Dijous 15 d’octubre de 2020, a les 17:00h. de la tarda  
 
 

 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 

1. Aprovació actes ple sessions anteriors: 
- Acta sessió ordinària del ple de 10/09/2020 

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

Àrea del Territori i Sostenibilitat 
 
4. Aprovació, si s’escau, del text refós de la modificació puntual del P.G.O.U. de Masquefa a l’Illa 

delimitada pel Passatge de l’Estatut, C. Can Mata, C. Ametllers i C. Pujades (URB_PJ_PL_2018014). 
5. Aprovació, si s’escau, del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 

Masquefa “El Clot del Xarel·lo 2” de Masquefa. 
 
Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació 
 
6. Aprovació, si s’esca, de la renovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 

l’Ajuntament de Masquefa sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a 
normes de circulació en vies urbanes. 

7. Aprovació, si s‘escau, de la modificació del contracte de serveis d’ensenyament preescolar – atenció 
petita infància de l’Ajuntament de Masquefa 

8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de pressupost 11/2020. 
9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals 

(aprovació provisional). 
10. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per 

l’ocupació de terrenys d’us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (aprovació provisional). 
 
Altres 
 
11. Mocions. 

12.1.- Moció per l’adhesió al Pacte de Teguise en contra del maltractament animal. 
12.2.- Moció pel dret a l’habitatge i en contra de les ocupacions delictives d'habitatges. 

12. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local. 
13. Assumptes tràmit. 
14. Precs i preguntes. 
15. Assabentat davant del ple municipal de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Sílvia Rotger 

Gomila del grup municipal de la CUP Masquefa Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT), en el 
mandat 2019-2023 de l’Ajuntament de Masquefa. 

 

 
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. 

 


