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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

 
 

Dijous 16 de setembre de 2021, a les 17:00h. de la tarda  
 
 

 
 

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

- Acta sessió ordinària del ple de 15/07/2021. 
2. Assabentat correspondència de tràmit i decrets de l'alcaldia. 
3. Despatx alcaldia. 

 
Àrea del Territori i Sostenibilitat 
 

4. Aprovació, si s’escau, de l’ampliació del termini d’execució del contracte d’obres 
urbanització del Maset sanejament i pavimentació del terme municipal de Masquefa.  

5. Aprovació, si s’escau, de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Masquefa, el Consorci de l’Ecoparc4 i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (gener 2021). 

 
Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació 
 

6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobrament 
presentats per l’Organisme de Gestió Tributària segons registres entrada a l’Ajuntament 
núm. E2021007218 i E2021007219. 

7. Aprovació, si s’escau, de la tercera (3a) modificació del contracte de serveis d’ensenyament 
preescolar – atenció petita infància de l’Ajuntament de Masquefa. 

8. Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2021. 
9. Aprovació, si s’escau, de la modificació dels estatuts de la Fundació Privada Masquefa 

Inclusiva. 
 
Altres 
 

10. Mocions. 
10.1. Moció dels grups municipals del govern de Masquefa (JuntsxMasquefa i PSC) de 
condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI. 
10.2. Moció sobre la situació social a l’Afganistan, especialment de les dones.  

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


