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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

 

Dijous 14 de març de 2019, a les 19:30h. de la tarda, a la Sala de Plens  
de l’Ajuntament de Masquefa 

 
 

 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Presa de possessió del nou regidor nomenat per la Junta Electoral Central, Sr. Jordi Ferron Canela. 
2. Aprovació actes ple sessions anteriors: 

- Acta sessió ordinària del ple de 22/02/2019 
3. Assabentat correspondència de tràmit i decrets de l'alcaldia. 
4. Despatx alcaldia. 
 
Àrea del Territori i Sostenibilitat 

 
5. Aprovació, si s’escau, de la certificació d’obres  núm. 1  per l'execució de l’actuació: Text refós del 

projecte d’urbanització El Maset fase sanejament i pavimentació. 
6. Aprovació inicial, si ‘escau, de la modificació puntual del PGOU de Masquefa a l’àmbit “El Clot del 

Xarel·lo 2” i de l’estudi ambiental estratègic (EAE). 
7. Assabentat al ple de gestions relatives al tancament de l’abocador de Can Mata. 
 
Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació 
 
8. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del reglament de la Policia Local de Masquefa. 
9. Aprovació inicial, si s’escau, dels preus públics del casal d’estiu municipal de Masquefa. 
 
Àrea d’Atenció a les Persones 
 
10. Aprovació, si s’escau, de la Diagnosi, el Pla d’Acció i el Pla de Comunicació de Responsabilitat Social 

de l’Ajuntament de Masquefa. 
11. Aprovació, si s’escau, del Pla de Comunicació l’Ajuntament de Masquefa. 
12. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga del nou conveni interadministratiu subscrit entre 

el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Masquefa, per a la prestació del servei de 10 places de “centre de dia per a gent gran depenent a 
Masquefa”, pel període de l’ 1 de gener fins el 31 de desembre del 2020. 

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

 


