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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

 
 
 

Dijous 7 d’abril de 2022, a les 17:00h. de la tarda a la Sala d’Actes   
del CTC, Centre Tecnològic Comunitari, (Av. Catalunya, 62 - Masquefa) 

 
 

 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 

1. Aprovació actes ple sessions anteriors: 
- Acta sessió ordinària del ple de 03/03/2022. 

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 proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobraments 

presentats per l’Organisme de Gestió Tributaria. 
5. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdit 05/2022. 
6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de pressupost 3_2022. 
7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’annex IV de l’ordenança fiscal número 27, general 

reguladora dels preus públics per al casal d’estiu municipal i altres activitats d’estiu. 
8. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 

de Masquefa, relatiu a les obres del projecte constructiu “Reurbanització de la travessera B-224Z 
(c/ Major), entre PK 15+900 i el PK 16+250 TM Masquefa i traspàs de titularitat del tram de la 
carretera B-224Z entre els PK 15+750 i PK 16+730. 

 
Àrea d’Atenció a les Persones 
 
9. Sol·licitud nou conveni interadministratiu entre el Departament de Drets Socials 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 dependent a Masquefa”. 

10. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga excepcional per interposició de recurs especial del contracte 
de serveis del Complex Esportiu Municipal de la Piscina Coberta de Masquefa (CEM). Exp. 
contractació número: X2018002700. 

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

 
Avís important: sessió oberta al públic en general, amb les mesures vigents en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. Per garantir la publicitat de la mateixa per les persones que no vulguin o no puguin 
assistir de forma presencial per motius COVID, aquesta es podrà seguir públicament en directe (streaming) pel Canal Youtube de 
Radio Masquefa: https://www.youtube.com/user/radiomasquefa 
 
Els Plens municipals es realitzaran a la Sala d’Actes del Centre Tecnològic Comunitari, CTC (Av. Catalunya, 62 - 
Masquefa), mentre durin les obres d’arranjament de les oficines municipals de la Casa de la Vila. L’Ajuntament agraeix la 
col·laboració i comprensió i demana disculpes als veïns per les molèsties que pugui causar aquesta mesura. 


