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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 

 
 

Dijous 22 de setembre 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 20/07/2022. 

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 cobrament 

presentats per l’Organisme de Gestió Tributària segons registres entrada a l’ajuntament núm. 

E2022007455 i E2022007456. 
5. Aprovació, si s’escau, del compte general de 2021 de l’Ajuntament de Masquefa. 

6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de pressupost núm. 10/2022. 

 

Àrea del Territori i Sostenibilitat 

 

7. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga de mutu acord del contracte de serveis de recollida i 

tractament de residus del terme municipal de Masquefa. 

8. Aprovació, si s’escau, de la 1a modificació del contracte de serveis de recollida i tractament 

de residus del terme municipal de Masquefa. 

9. Aprovació provisional, si s’escau, del Pla Especial urbanístic per ampliar una nau magatzem 

de pirotècnia en sòl no urbanitzable a la parcel·la 106 del polígon 6. 

 

Altres 

 

10. Mocions.  

10.1.- Moció no a la MAT Alt Penedès. 

11. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local. 

12. Assumptes tràmit. 

13. Precs i preguntes. 
 

 

 
Avís important: sessió a porta oberta al públic en general. També 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. 

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

