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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

 

 
 

Dijous 27 d’octubre de 2022,  

a les 17:00h. de la tarda a la Sala d’Actes del CTC,  

Centre Tecnològic Comunitari  (Av. Catalunya, 62 - Masquefa) 

 
 

 

ORDRE DEL DIA: 
 
 

1. Aprovació actes ple sessions anteriors: 

 Acta sessió ordinària del ple de 22/09/2022 

 Acta sessió extraordinària i urgent del ple de 04/10/2022 

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 resolució del recurs de reposició presentat contra l’acord del ple 

de 20/07/2022, pel qual es resol el procediment de revisió d’ofici de la llicència d’obres 
número 93/2019 (expedient nº X2019002024). 

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de pressupost núm. 13/2022. 

6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 

municipals (aprovació provisional). 

7. Dació de compte de l’informe 13/2022 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 

compte general de les corporacions locals exercici 2020. 

8. Aprovació, si s’escau, de l’anul·lació de l’import de l’ ad del contracte de CEPS curs 2021-

2022. 

9. Aprovació, si s’escau, de la cinquena modificació del contracte del Servei Municipal d’Atenció 

a la Petita Infància i a la Família, de l’Ajuntament de Masquefa. 

 
Altres 

 

10. Mocions.  

11. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local. 

12. Assumptes tràmit. 

13. Precs i preguntes. 
 

 

 

 
Avís important: sessió a porta oberta al públic en general. També 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. 

https://www.youtube.com/user/radiomasquefa

