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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 

Dijous 7 de juliol de 2016, a les 19:30h. de la tarda, a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament de Masquefa 

 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació actes ple sessions anteriors: 
- Acta sessió ordinària del ple de 19 de maig de 2016. 
- Acta sessió extraordinària del ple de 30 de maig de 2016. 

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 les festes locals per a l’any 2017. 
5. Aprovació, si s’escau, de la xifra resultant de revisió del Padró Municipal d’Habitants de Masquefa a 

1 de gener de 2016. 
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobrament 

presentats per l’Organisme de Gestió Tributària. 
7. Aprovació, si s’escau, de l’expedient número: 217/2016 de pròrroga i revisió de preu del contracte 

inicial número: 64/2013 de gestió del servei públic del centre de dia de l’Ajuntament de Masquefa. 
8. Aprovació, si s’escau, de la resolució de suport al Banc d’ADN per les identificacions dels 

desapareguts a la Guerra Civil. 
9. Aprovació, si s’escau, de la moció de recolzament a la proposició de Llei de reparació jurídica de 

les víctimes del franquisme. 
10. Aprovació, si s’escau, de la moció per un nou país lliure de corrupció d’estat. 
11. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP pel dret al seguiment i 

execució de les mocions aprovades pel ple d’aquest ajuntament. 
 

Àrea del Territori i Sostenibilitat 
12. Aprovació, si s’escau, de la bonificació l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de 

l’expedient d’obres núm. 74/2016. 
 

Àrea d’Atenció a les Persones 
13. Ratificació, si s’escau, dels acords adoptats en el Consell General del Consorci de Comunicació 

Local, de data 26 de març de 2015, sobre l’aprovació de la dissolució i liquidació del Corsorci. 
14. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics per 

sufragar les despeses generades en la realització d’estudis postobligatoris, per a les persones 
residents a Masquefa. 
 

15. Aprovació, si s’escau, de la moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures 
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 

16. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport al Correllengua 2016. 
 
Altres 
17. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local. 
18. Assumptes tràmit. 
19. Mocions, precs i preguntes. 


