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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

 

Dijous 12 de març de 2020, 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 13/02/2020 
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 bonificació de la quota de l' impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres de l’ expedient d’obres núm. 08_2020. 
5. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdit 02/2020. 
6. Aprovació, si s’escau, de la derogació inicial de l’ordenança fiscal 18 reguladora de la taxa 

de clavegueram i taxa per recollida d’aigües residuals provinents de fosses sèptiques 
domestiques. 

7. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’ordenança núm. 40 reguladora de les prestacions 
patrimonials de caràcter públic i no tributari relatives al servei de subministrament d’aigua i 
clavegueram del municipi de Masquefa. 

8. 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. 

9. Aprovació, si s’escau, de la declaració d’especial interès o utilitat municipal de l’immoble de 
titularitat de l’Alzinar Societat Recreativa i Cultural de Masquefa a l’efecte de la bonificació 
de l’impost sobre béns immobles. 

10. 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 2021. 

 
Altres 
 
11. Mocions. 

11.1.- Moció del PSC Masquefa per al foment de l'ús de vehicles de mobilitat personal en condicions 
de màxima seguretat per a usuaris i vianants. 

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

 


