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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

 
Dijous 19 de juliol de 2018, a les 19:30h. de la tarda, a la Sala de Plens  

de l’Ajuntament de Masquefa 
 
 
 
 

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

- Acta sessió ordinària del ple de 14/06/2018 
2. Assabentat correspondència de tràmit i decrets de l'alcaldia. 
3. Despatx alcaldia. 
 

Àrea del Territori i Sostenibilitat 

 

4. Aprovació, si s’escau, de la xifra del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2018. 
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació puntual del PGOU de Masquefa "Darreres de l’església - 

aparcaments front carrer Garbí / entorns carrer Virolai” (Versió Juliol 2018), suspensió de llicències i 
inici tràmit d’avaluació ambiental estratègica. 

6. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte d’obra ordinària per la construcció d'una passera a Can 
Quiseró A -(exp. URB_PJ_OR_2018007), Versió Abril 2018. 

7. Aprovació, si s’escau, de la contractació de les obres d’urbanització del “Text refós del projecte 
d’urbanització de “El Maset” fase sanejament i pavimentació”, per procediment obert, més d’un 
criteri – aprovació expedient contractació i convocatòria licitació – exp. número: X2018001712. 

 

Àrea d’Atenció a les Persones 

 
8. Aprovació, si s’escau, de la cessió a precari de l’edifici Cal Tenas a l’associació Aula Musical l’Alzinar-

Cal Tenas, per al foment d’activitats musicals pel curs 2018-2019. 
9. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al “Correllengua 2018”. 

 
Altres 

 

10. Mocions. 
10.1.- Moció de suport i adhesió a les conclusions del primer congrés català en defensa de l’estat de 
dret. 
10.2.- Moció de suport al dret a morir dignament i a la despenalització de l’eutanàsia. 
10.3.- Moció que presenta la candidatura d'unitat popular (CUP) en rebuig a la violència i la impunitat 
policial. 
10.4.- Moció pel desdoblament de la C-15 en format autovia. 

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

 


