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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

 
 
 

Dijous 3 de març de 2022, a les 17:00h. de la tarda a la Sala d’Actes   
del Centre Tecnològic Comunitari (Av. Catalunya, 62 - Masquefa) 

 
 

 
 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
 

1. Aprovació actes ple sessions anteriors: 
- Acta sessió ordinària del ple de 10/02/2022. 

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

 
Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la declaració d’especial interès o utilitat municipal de l’immoble de 

la Societat Recreativa Unió Begudenca a l’efecte de la bonificació de l’impost sobre béns 
immobles. 

5. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdit 04/2022. 
6. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació del contracte per la prestació dels serveis esportius, 

recepció, atenció al client, manteniment conductiu, promoció comercial, assessorament, i 
conducció del CEM de Masquefa – servei de recepció, salvament i socorrisme i 
manteniment conductiu de la piscina d’estiu l’Alzinar i serveis de consergeria i manteniment 
conductiu del camp de futbol municipal de l'Ajuntament de Masquefa. 

 
Altres 
 
7. Mocions. 
8. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local. 
9. Assumptes tràmit. 
10. Precs i preguntes. 

 
 
Avís important: sessió 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 
 
Els Plens municipals es realitzaran a la Sala d’Actes del Centre Tecnològic Comunitari, CTC,            
(Av. Catalunya, 62 - Masquefa), mentre durin les obres d’arranjament de les oficines municipals de la Casa de la 
Vila. L’Ajuntament agraeix la col·laboració i comprensió i demana disculpes als veïns per les molèsties que pugui causar 
aquesta mesura. 


