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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 

Dijous 22 d’abril de 2021, a les 17:00h. de la tarda  
 
 

 
 

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

- Acta sessió ordinària del ple de 18/03/2021. 
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 l’actualització de l’encomanda de gestió i del conveni tipus sobre 
l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de 
Barcelona. 

5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobraments 
presentats per l’Organisme de Gestió Tributaria. 

6. Assabentat del decret aprovació de la liquidació del pressupost de 2020. 
7. Dació de compte de l’informe anual emès per la intervenció general de l’Ajuntament de Masquefa, 

relatiu a les resolucions adoptades pel president/alcalde de l’entitat local contràries a les objeccions 
efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les 
principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els 
resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2020. 

8. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdit 03/2021. 
 

Àrea d’Atenció a les Persones 
 

9. Aprovació, si s’escau, de l’addenda per donar continuïtat al conveni marc de creació de la Xarxa 
Intermunicipal Transició Escola-Treball. 

10. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores específiques en règim de concurrència competitiva, 
destinades al teixit comercial i de serveis de Masquefa, per fer front a l’impacte econòmic causat pel 
Covid-19. 

 
Altres 
 

11. Mocions. 
11.1.-  Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP sobre el servei de correus. 
11.2.- Moció municipal que presenten els grups municipals de Junts per Masquefa i PSC Masquefa. 
per reconèixer la cultura com a servei públic i preservar-la durant els confinaments. 

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

 
 
Avís important: donada la situació excepcional 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 


