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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

 
 

Dijous 21 de gener de 2021, a les 17:00h. de la tarda  
 
 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

 
1. Aprovació actes ple sessions anteriors: 

- Acta sessió ordinària del ple de 17/12/2020 
2. Assabentat correspondència de tràmit i decrets de l'alcaldia. 
3. Despatx alcaldia. 

 
Àrea del Territori i Sostenibilitat 
4. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la JGL de data 28/12/2020 d’aprovació a la consulta prèvia al 

reglament regulador d’adjudicació i funcionament del servei d’allotjament temporal d’urgència social 
de l’Ajuntament de Masquefa. 

5. Aprovació, si s’escau, del reglament d’urgència del servei d’allotjament temporal d’urgència de 
l’Ajuntament de Masquefa. 

6. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Masquefa, el Consorci de 
l’Ecoparc4, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la societat Ecoparc de Can Mata, S.L. 

7. Aprovació provisional, si s’escau, del pla parcial urbanístic del sector industrial Clot del Xarel·lo 2  
(EXP. URB_PJ_PL_2020002).   

 
Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació 
8. Assabentat al ple de la corporació de la nova organització de l’administració municipal i delegació 

de competències de l’alcaldia a favor dels regidors, mitjançant resolució de l’alcaldia de data 22 de 
desembre de 2020. 

9. Assabentat al ple de la corporació del nomenament de nous representants de l’alcaldia – delegats 
de serveis, mitjançant resolució de l’alcaldia de data 22 de desembre de 2020. 

10. Assabentat al ple de la corporació del nomenament d’un nou membre de la comissió de seguiment i 
assessorament, mitjançant resolució de l’alcaldia de data 22 de desembre de 2020. 

11. Aprovació, si s’escau, de l’increment del complement específic i retribucions complementàries del 
personal funcionari, laboral, càrrecs electes de l’Ajuntament de Masquefa segons la llei 11/2020 de 
PGE per a l’any 2021. 

12. Assabentat al ple de la incorporació de nou membre al Grup Municipal Socialista – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP) de l’Ajuntament de Masquefa: Mandat 2019-2023. 

13. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte de serveis del Complex Esportiu Municipal de la 
piscina coberta de Masquefa, exp. número: X2018002700. 

 
Altres 
14. Mocions. 
15. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local. 
16. Assumptes tràmit. 
17. Precs i preguntes. 

 
Avís important: donada la situació excepcional sanitària del coronavirus COVID-19 i a més a més tenint en compte la situació 
de confinament domiciliari a la qual estan obligats a donar compliment alguns dels membres que han d’assistir a la Sessió 
Plenària, la mateixa s’efectuarà per mitjans telemàtics i per a 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 


