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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
Dijous 26 de novembre de 2020, a les 17:00h. de la tarda  

 
ORDRE DEL DIA: 
 
 

1. Presa de possessió càrrec del nou regidor nomenat per la Junta Electoral Central, Sr. Carles Bou Rodríguez. 
2. Aprovació actes ple sessions anteriors: 

- Acta sessió ordinària del ple de 15/10/2020 
3. Assabentat correspondència de tràmit i decrets de l'alcaldia. 
4. Despatx alcaldia. 
 
Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació 
5. Assabentat al ple de la corporació de la modificació del cartipàs municipal 2019- 2023 pel nomenament dels 

nous membres de la Junta de Govern Local, mitjançant resolució de l’alcaldia de data 18 de novembre de 
2020. 

6. Assabentat al ple de la corporació de la modificació del cartipàs municipal 2019-2023 pel nomenament dels 
nous tinents d’alcalde, mitjançant resolució de l’alcaldia de data 18 de novembre de 2020. 

7. Assabentat al ple de la corporació de la modificació del cartipàs municipal 2019-2023 per l’ aprovació de la 
nova organització de l’administració municipal i la delegació de competències de l’alcaldia a favor dels 
regidors, mitjançant resolució de l’alcaldia de data 18 de novembre de 2020. 

8. Assabentat al ple de la corporació de la constitució de la Comissió de Seguiment i Assessorament, 
nomenament membres i convocatòria sessió constitutiva, mitjançant resolució de l’alcaldia de data 18 de 
novembre de 2020. 

9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la 
corporació. 

10. Aprovació, si s’escau, de la liquidació econòmica del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de 
Masquefa i CESPA GR, SAU el 22 de gener de 2013. 

11. Aprovació, si s’escau, del nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Masquefa i les mercantils 
CESPA GR, SAU i ECOPARC DE CAN MATA, SL en relació a les instal·lacions de tractament de residus 
“DIPÒSIT CONTROLAT DE CAN MATA” i “L’ECOPARC4 DE CAN MATA”. 

12. Aprovació, si s’escau, de la bestreta derivada del nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Masquefa i les mercantils CESPA GR, SL i ECOPARC DE CAN MATA, SL. 

13. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobrament presentats per 
l’organisme de gestió tributària segons registres entrada a l’ajuntament núm. E2020008205 i E2020008235. 

14. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdit 04/2020. 
15. Aprovació, si s’escau, de la modificació de pressupost 13/2020. 
16. Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost general de la corporació local per a l'exercici econòmic 2021. 
17. Aprovació inicial, si s’escau, de l’acord de desafectació de l’inventari de béns mobles de l’Escola de Musica. 
 
Àrea del Territori i Sostenibilitat 
18. Aprovació, si s’escau, del text refós de la modificació puntual del pla general d’ordenació de 

Masquefa “El Clot del Xarel·lo 2” (urb_pj_pl_2018015) de Masquefa. 
 
Altres 
19. Mocions. 

19.1.- Moción del grupo municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de Masquefa para impulsar un 
plan de rescate social y económico para las familias, autónomos y empresas y sectores asociativos, 
culturales y deportivos del municipio ante la crisis provocada por el segundo rebrote de la  
pandemia COVID-19. 

20. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local. 
21. Assumptes tràmit. 
22. 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. 


