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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

 

Dijous 28 de maig de 2020, a les 17:30h. de la tarda,  
 
 

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

- Acta sessió ordinària del ple de 12/03/2020 
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 modificació del text refós de les bases d’atorgament d’ajuts econòmics 

pel pagament de l’IBI, persones majors 65 anys, pensionistes, famílies monoparentals i aturats llarga 
durada. 

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9 de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues introduint una disposició transitòria de suspensió parcial de 
la seva aplicació des de la seva aprovació definitiva i fins el 31 de desembre del 2020. 

6. Aprovació, si s’escau, de la  modificació de l’ordenança fiscal núm. 11 de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa introduint una disposició transitòria 
de suspensió de la seva aplicació des de la seva aprovació definitiva i fins el 31 de desembre del 
2020. 

7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança núm. 36 reguladora de les autoritzacions 
de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar al municipi de Masquefa introduint una disposició 
transitòria segona de suspensió de la seva aplicació fins el 31 de desembre del 2020. 

8. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdit 03/2020. 
9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de pressupost 6/2020. 

 
Altres 
 
10. Mocions. 

10.1.- Moció de declaració institucional dels grups municipals a l’Ajuntament de Masquefa per la 
reactivació del municipi. 
10.2.- Moció per la creació d’un espai memorial en record a l’afectació de la COVID-19 a Masquefa. 

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

 
Avís important: donada la situació excepcional d’estat d’alarma davant l’emergència sanitària 

del coronavirus COVID-19, la sessió serà a porta tancada i per garantir la publicitat de la 

mateixa es podrà seguir públicament en directe (streaming) pel Canal Youtube de Radio 

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


