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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 

Dijous 10 de febrer de 2022, a les 17:00h. de la tarda  
 
 

 
 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
 

1. Aprovació actes ple sessions anteriors: 
- Acta sessió ordinària del ple de 13/01/2022. 

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

 
Àrea del Territori i Sostenibilitat 
 
4. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Masquefa a “La Declaració de Sabadell: per 

un acord polític i social per la millora de la qualitat de l’aire” aprovada per l’Associació Xarxa de 
Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat. 

5. Aprovació, si s’escau, del tràmit de consulta pública prèvia a la tramitació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Masquefa (POUM). 

 
Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació 
 
6. Aprovació, si s’escau, de la quarta (4a) modificació del contracte de serveis d’ensenyament 

preescolar – Servei Municipal d’Atenció a la Petita Infància i a la Família de l’Ajuntament de 
Masquefa. 

7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de pressupost 1/2022. 
8. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdit 01/2022. 
9. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal  núm. 4, reguladora de l’ 

Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
10. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’ordenança núm. 27 reguladora dels preus 

públics - annex II (inserció de publicitat a la revista municipal i/o ràdio municipal) i annex V 
(prestació de serveis en el Centre Tecnològic i Comunitari CTC). 

 
Altres 
 
11. Mocions. 
12. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local. 
13. Assumptes tràmit. 
14. Precs i preguntes. 

 
 
Avís important: la sessió es torna a celebrar a porta oberta al públic en general, amb les mesures vigents 
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. Per garantir la 
publicitat de la mateixa per les persones que no vulguin o no puguin assistir de forma presencial per motius COVID, 
aquesta es podrà seguir públicament en directe (streaming) pel Canal Youtube de Radio Masquefa: 
https://www.youtube.com/user/radiomasquefa 


