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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

 
 

Dilluns 20 de desembre de 2021, a les 17:00h. de la tarda  
 

 

 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació actes ple sessions anteriors: 

- Acta sessió ordinària del ple d’ 11/11/2021. 
2. Assabentat correspondència de tràmit i decrets de l'alcaldia. 
3. Despatx alcaldia. 
 
Àrea del Territori i Sostenibilitat 
 
4. Aprovació, si s’escau, del Programa de Participació Ciutadana del POUM - Pla d’Ordenació Urbana 

Municipal de Masquefa. 
5. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia (PAESC). 
6. Aprovació, si s’escau, de la justificació i de l’increment de la despesa relativa al contracte d’obres 

del Projecte d’Urbanització El Maset fase sanejament i pavimentació del terme municipal de 
Masquefa.  

 
Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació 
 
7. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdit núm. 05/2021. 
 
Àrea d’Atenció a les Persones 
 
8. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació dels serveis esportius, recepció, atenció al 

client, manteniment conductiu, promoció comercial i assessorament i conducció del complex 
esportiu municipal de Masquefa, serveis de recepció i salvament i socorrisme i manteniment 
conductiu de la piscina d’estiu l’Alzinar i serveis de consergeria i manteniment conductiu del camp 
de futbol de Masquefa, per procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris: millor 
qualitat-preu, i subjecte a regulació harmonitzada. 

9. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Pla Local de Joventut 2017-2020 fins l’any 2022. 
 
Altres 
 
10. Mocions. 

10.1.- Moció del grup municipal de C’s de l’ Ajuntament de Masquefa per a instar a la suspensió de 
l’impost de CO2. 

11. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local. 
12. Assumptes tràmit. 
13. 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 
 


