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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 29 DE 
JULIOL DE 2015 
 
 
Vacarisses, 29 de juliol de 2015, essent les 20:00 hores del dia de la data i prèvia convocatòria 
realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió ordinària els components del Consell Plenari 
Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de tractar i donar 
compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia. 
 
Presideix 
                                                                        
Antoni Masana i Ubach , l’alcalde   
 
Regidors 
 
Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde 
Laura Sánchez López, 2ª  tinent d’alcalde 
María Luisa Santander Aguilar, 3ª tinent d’alcalde 
Albert Salamé i Sabater 
Pere Casas i Ardanaz 
Mariana Ríos López 
Salvador Boada i Guàrdia 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Martín i Martín 
Anna Maria Singla Sangrà 
Pedro Roque Serna González 
Juan Pablo Garrido Sánchez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
  
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
 
1.-  PART RESOLUTÒRIA 
 

1.1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀ RIA CELEBRADA EL DIA 9 
DE JULIOL DE 2015. 

 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a les respectiva 
sessió. 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
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1.2.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACI Ó INICIAL D’EXPEDIENT 
DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT  FINANÇATS AMB 
EL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA. 

 
Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplement 
de crèdit. 

ANTECEDENTS 

 
1. Pel Decret de l’Alcaldia número 206 de data 17 de juliol de 2015 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 
 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació: 

• Consignació per l’amortització de la resta del capital pendent del préstec concertat amb 
l’Institut Català del Sòl. 

• Consignació de la sentència numero 35/2015, de data 20/01/2015 pel TSJC, per les 
obres d’urbanització el Palà. 

• Consignació de diferents partides pressupostàries de les següents regidories: 
Serveis municipals (subministrament d’aigua, manteniment d’infraestructures, 
manteniment i reparació d’enllumenat, neteja i recollida de residus), Esports, 
Ensenyament i Serveis Generals. 

 
La consignació d’aquestes despeses és insuficient, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit 
que s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals. 
  
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 

Concepte Partida pressupostària Consignació  

Consignació préstec Incasol 1532 91304 225.000,00 

Consignació sentència Pala ( sentència 35/2015 de 
data 20/01/2015 dictada pel TSJC) 153 60900 25.311,00 

Consignació partida de carrers i camins - materials 1532 22199 5.429,58 

Consignació partida de subministraments d'aigua 161 22104 5.224,57 

  161 22199 23.752,57 

Consignació partida de manteniment d'enllumenat 165 21300 4.221,94 

Consignació partida de neteja i recollida de residus 1621 22700 7.414,00 

Consignació partides de esports 342 21200 4.082,00 

  342 21300 4.342,32 

  342 22199 9.733,91 

Consignació partides d'ensenyament 323 22199 1.816,28 

  323 22199 4.118,49 

  323 22699 1.748,75 

Consignació partides serveis generals 920 22604 757,32 

  920 22706 1.346,85 

  920 22199 3.000,00 

TOTAL     327.299,58 
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Finançament que es proposa: 
 
2/ Romanent líquid de tresoreria: 
 
Romanent líquid de tresoreria disponible  818.699,05  € 

 
Romanent líquid de tresoreria a utilitzar en aquest expedient 327.299,58  € 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i que restarà disponible 491.399,47 € 

 
 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no 
hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament 
amb majoria simple. 

4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en 
l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 3.2 de la LGEP. 
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat  
pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en el termini dels tres 
mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla 
econòmic financer corrector. 

 
Atès que la Comissió Informativa  de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 22 de juliol 
de 2015, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit per suplements de 

crèdit que cal finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses 
general, pels conceptes que es detallen a continuació: 
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1/ Suplements de crèdit: 

Concepte Partida pressupostària Consignació  

Consignació préstec Incasol 1532 91304 225.000,00 

Consignació sentència Pala ( sentència 35/2015 de 
data 20/01/2015 dictada pel TSJC) 153 60900 25.311,00 

Consignació partida de carrers i camins - materials 1532 22199 5.429,58 

Consignació partida de subministraments d'aigua 161 22104 5.224,57 

  161 22199 23.752,57 

Consignació partida de manteniment d'enllumenat 165 21300 4.221,94 

Consignació partida de neteja i recollida de residus 1621 22700 7.414,00 

Consignació partides de esports 342 21200 4.082,00 

  342 21300 4.342,32 

  342 22199 9.733,91 

Consignació partides d'ensenyament 323 22199 1.816,28 

  323 22199 4.118,49 

  323 22699 1.748,75 

Consignació partides serveis generals 920 22604 757,32 

  920 22706 1.346,85 

  920 22199 3.000,00 

TOTAL     327.299,58 

 

Finançament que es proposa: 
 
2/ Romanent líquid de tresoreria: 
 
Romanent líquid de tresoreria disponible  818.699,05  € 

 
Romanent líquid de tresoreria a utilitzar en aquest expedient 327.299,58  € 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i que restarà disponible 491.399,47 € 

 
 
SEGON.-   Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.   

 
 
Pren la paraula la Sra. Ríos qui explica que tal com van informar a la comissió de Règim Interior, 
ha estat necessari fer una modificació de crèdit del pressupost, finançat amb el romanent de 
tresoreria de l’exercici 2014, per poder atendre les despeses detallades a la proposta. Segueix 
dient que el total de la modificació son 327.299,58 €, quedant un romanent de tresoreria 
disponible de 491.399,47 €. 
 
Intervé el Sr. Serna qui demana que detallin la consignació per les partides de carrers i camins, 
subministrament d’aigua, enllumenat etcètera. 
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La Sra. Ríos respon que a la proposta poden veure com s’ha fet el desglossament per partides, 
en funció al càlcul que s’ha fet des d’Intervenció,  segons les necessitats que hi ha per acabar el 
2015 sense fer cap despesa extraordinària , sinó només per a funcionar normalment, doncs 
abans del canvi de govern aquestes partides estaven molt esgotades. 
 
Torna a intervenir el Sr. Serna per demanar si tenen alguna previsió per invertir aquests diners. 
 
La Sra. Ríos respon que simplement és pel funcionament ordinari, si hi ha una fuita d’aigua, o 
s’ha d’arreglar un camí... 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que només es tracta de reforçar partides que tal com estaven no 
arribarien a final d’any. 
 
Es sotmet a votació amb el vot favorable de tots els grups polítics. 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
 
1.3.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE COMUNICACIÓ DE RATIF ICACIÓ DELS ACORDS DE 

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ  LOCAL. 
 
El Consorci de Comunicació Local, entitat pública de caràcter associatiu i voluntària dotada de 
personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, es va constituir en data 19 de 
setembre de 1994, a l’empara del previst en l’article 87 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local; els articles 269 i ss. del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; els articles 312 i 
següents del  Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny i 113 i següents de la llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
La finalitat del Consorci ha estat el promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, 
tot produint i fomentant les seves programacions, i, en general, la de promoure i col·laborar en 
totes les activitats conduents al desenvolupament del món de la comunicació local. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 21 de març de 2013, va 
aprovar l’adhesió d’aquest l’Ajuntament al Consorci de Comunicació Local. 
 
El sector industrial dels mitjans de comunicació, s’està veien simultàniament impactat pels canvis 
tecnològics i alhora per la profunditat de la crisi econòmica, i aquesta situació està  produint 
canvis en el mapa de comunicació de Catalunya, que afecten a mitjans de tota mena de suports: 
ràdio, premsa, televisió, internet, etc. 
 
Atès que les aportacions al Consorci provenen exclusivament de la Diputació de Barcelona, per 
afrontar aquesta nova conjuntura aqueix Ens va unificar a través d’una única entitat els recursos 
econòmic que aportat, cercant major eficàcia i eficiència del seu ús, dins d’un marc legal que 
respon a una voluntat d’assignar més recursos econòmics de manera directa a la viabilitat i la 
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sostenibilitat de l’activitat de servei públic dels mitjans locals. Aquest procés va culminar amb la 
creació de la Xarxa Audiovisual Local,SL, (XAL,SL) la qual és una societat mercantil limitada de 
capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona. Qui disposa del 100% de la 
participació. 
 
Des de l’1 de gener de 2013 els serveis del Consorci es presten a través de la XAL,SL.. 
 
Atès que l’objectiu de la XAL,SL és dotar de recursos i serveis als mitjans de comunicació locals, 
fomentant l’optimització dels mateixos mitjançant la concertació i l’intercanvi, per garantir la 
solidesa, la projecció i la sostenibilitat dels sistema de comunicació local català. 
 
Per Decret del regidor de Comunicació fou dictat el Decret núm. 1/2015, de 12 de gener de 2015, 
pel qual es va resoldre que l’Ajuntament de Vacarisses s’adheria al Protocol General dels serveis 
de la Xarxa Audiovisual Local, SL, (XAL) i en sol.licitava l’adhesió als annexos 1, 3 i 5.  
 
Atès que el Consell General del Consorci de Comunicació Local, en sessió del 26 de març de 
2015, va acordar aprovar inicialment la dissolució i liquidació del Consorci, essent publicat al 
Butlletí Oficial d ela Província de Barcelona e data 30 de març de 2015. 
 
Vist que l’article 27.1 i 2 i l’article 28 dels Estatuts del Consorci disposen que aquest es dissoldrà 
per acord dels membres que l’integren. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 22 de juliol 
de 2015, va dictaminar favorablement. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Ratificar els acords adoptats pel Consell General del Consorci de Comunicació 

Local, en sessió del 26 de març de 2015, d’aprovació inicial de la dissolució i 
liquidació del Consorci. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord al Consorci de Comunicació Local. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui explica que, com a membres del Consorci, han de ratificar els 
acords adoptats pel Consell del Consorci de Comunicació Local d’aprovació inicial de la 
dissolució i liquidació d’aquest. 
 
Es sotmet a votació  amb el vot favorable de tots els grups polítics. 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
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1.4.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’INDÚSTRIA, PROMOCI Ó ECONÒMICA, COMERÇ I 
TURISME, D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L ES BASES 
REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’AJU NTAMENT DE 
VACARISSES, A EMPRESES I AUTÒNOMS AMB SEU SOCIAL A VACARISSES QUE 
FACIN EFECTIVA LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPA DES DEL 
MUNICIPI. 

 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió extraordinària de data 18 de desembre de 2014, 
aprovà definitivament les “Bases reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses, a empreses i autònoms amb seu social a Vacarisses que facin efectiva la 
contractació de persones desocupades del municipi”. 
 
Per  Decret de la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme núm.  11/2014, de data 19 
de desembre de 2014 , s’obrí la convocatòria de concurs públic per a la presentació de sol.licitud 
de subvencions a empreses i autònoms amb seu social a Vacarisses que facin efectiva la 
contractació de persones desocupades del municipi, d’acord amb les Bases reguladores 
d’aquesta convocatòria. 
 
L’anunci de la convocatòria i el text íntegre de les Bases reguladores,  fou publicat al tauler 
d’anuncis i  la pàgina Web municipal el dia 18 de desembre de 2014, i al Butlletí Oficial de la 
Província del dia 31 de desembre de 2014, així com al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 6788, de 14 de gener de 2015, la publicació de  l’anunci de la referència de la 
publicació al BOPB. 
 
Atesa la voluntat de millorar les mesures pel foment de l’ocupació , de manera que els ajuts 
s’estenguin a més beneficiaris. 
 
Atès que segons informe d’intervenció l’Ajuntament de Vacarisses té crèdit pressupostari per 
atendre aquests ajusts al grup de programa 241 concepte 480 del Pressupost de 2015. 
 
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com preceptuen 
els articles   26.2 de l’Ordenança general de subvencions,  i article 124.3 del Decret 179/1995. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 22 de 
juliol de 2015 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent  

 
A C O R D 

 
PRIMER.-  Aprovar inicialment la modificació de les Bases específiques reguladores de 

l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, a empreses i 
autònoms amb seu social a Vacarisses que facin efectiva la contractació de 
persones desocupades del municipi”, introduint les següents modificacions: 

 
 
U.- Es modifica el títol que restarà redactat com segueix: 
 
"BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCION S A EMPRESES, 
AUTÒNOMS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE FACIN E FECTIVA LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DEL MUNICIPI D E VACARISSES, I A 
NOUS AUTÒNOMS ” 
 
Dos.-  Es modifica el preàmbul que restarà redactat com segueix: 
 
L'actual crisi econòmica està tenint un greu efecte en la nostra població. La situació d'atur de 
ciutadans/es s'està perllongant en el temps. Davant aquesta situació l'Ajuntament de Vacarisses 
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emprèn l'objectiu de promoure la creació d'ocupació establint una línia de subvenció pública 
dirigit a empreses, autònoms , entitats sense ànim de lucre, que contractin a aquestes persones , 
i a nous autònoms. 
 
Tres.-  Es modifica la Base 1 OBJECTE que restarà redactada com segueix: 
 
 1. OBJECTE 
 
Aquestes Bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions a empreses, autònoms i 
entitats sense ànim de lucre, que contractin a persones desocupades empadronades al municipi 
de Vacarisses, inscrites a l’oficina del SOC i a la borsa de treball municipal i a nous autònoms, 
tots ells amb seu social a Vacarisses,  d’acord amb les previsions de les presents Bases.  
 
 
Quatre.-  Es modifica la Base 2 BENEFICIARIS I REQUISISTS que restarà redactada com 
segueix: 
 
2.  BENEFICIARIS I REQUISITS 
 

a) Per obtenir la condició de beneficiari els sol·lici tants han de ser :  

 
-Empreses  legalment constituïdes, que contractin per un període mínim de 6 mesos i una 
jornada mínima de 20 hores setmanals a persones desocupades empadronades al municipi de 
Vacarisses, inscrites a l'Oficina del SOC i a la borsa de treball municipal. 
 
-Autònoms  amb seu social a Vacarisses, que contractin per un període mínim de 6 mesos i una 
jornada mínima de 20 hores setmanals a persones desocupades empadronades al municipi de 
Vacarisses, inscrites a l'Oficina del SOC i a la borsa de treball municipal. 
 
-Entitats sense ànim de lucre , socials, culturals, assistencials o esportives, legalment 
constituïdes del municipi i registrades als registres corresponents, que contractin per un període 
mínim de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals a persones desocupades 
empadronades al municipi de Vacarisses, inscrites a l'Oficina del SOC i a la borsa de treball 
municipal. 
 
-Nous autònoms  del municipi que no hagin estat mai d’alta com a autònoms o faci més d’1 any 
que no estiguin donats d’alta. 
 
 
b) i han de reunir els requisits següents:  
 
b.1) Empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que: 
 
-     Tinguin la seu social a Vacarisses. 
- No hagin efectuat acomiadaments de treballadors/es, regulacions d'ocupació o 

acomiadaments objectius en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se 
sol·licita la subvenció. 

- Que no hagin estat excloses de l'accés a subvencions públiques per la comissió d'infraccions 
(art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions). 

- No siguin deutors per a cap concepte de l'Ajuntament de Vacarisses. 
- Estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributaries davant l'Estat, la Seguretat 

Social i la Generalitat de Catalunya. 
- Siguin empreses usuàries del Servei d'Ocupació de Vacarisses. 
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- Que formalitzin o bé hagin formalitzat un contracte laboral,  a partir de l’1 de gener de 2015 i 
fins el 30 de desembre de 2016 com a data límit, amb una persona i/o persones que 
reuneixin els següents requisits: 

 
� Estar empadronats al municipi de Vacarisses. 
� Estar en situació legal d'atur. 
� Ser usuaris/es del Servei Local d'Ocupació i que siguin derivats des del mateix 

mitjançant una oferta. 
 
b.2) Nous autònoms que: 
 
- No siguin dependents ni estiguin vinculats a administracions, ens u organismes públics. 
- No siguin deutors per a cap concepte de l'Ajuntament de Vacarisses. 
- Estiguin empadronats a Vacarisses. 
- Vulguin desenvolupar una activitat econòmica, com a professional independent, de nova 

constitució.  
- Estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributaries davant l'Estat, la Seguretat 

Social i la Generalitat de Catalunya. 
- No haver estat donat d’alta d’autònoms com a mínim 1 any anterior a la nova alta.  
- Els nous autònoms hauran d’acreditar un mínim de 6 mesos de permanència en aquest règim. 
 
Cinc .-  Es modifica la Base 5 DURADA DELS CONTRACTES DE TREBALL I QUANTIA DE LA 
SUBVENCIÓ que restarà redactada com segueix: 
 
5. DURADA DELS CONTRACTES DE TREBALL I QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ 
 
a) Durada dels contractes  
 
A les contractacions que efectuïn els beneficiaris hauran de concórrer les condicions següents: 
 
- Contractes d’una durada mínima de 6 mesos. 
- Contractes amb un mínim de 20 hores setmanals i un màxim de 40 hores setmanals. 
 
 
b) Quantia de la subvenció :  
 
b.1) Empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre: 
 
- Per la contractació d’una persona durant un mínim de 6 mesos a jornada complerta (40 

hores setmanals): 1000 euros. 
 
- Per la contractació d’una persona durant un mínim de 6 mesos a mitja jornada (20 hores 

setmanals): 500 euros. 
- Per la contractació d’una persona durant un mínim de 6 mesos en jornades compreses entre 

20 i 40 hores setmanals: es calcularà l’import proporcional. 
 
 
* Contractacions excloses: no seran objecte de subvenció les contractacions que efectuï 
l'empresa o autònom de familiars, cònjuges, ascendents, descendents i parents fins a 2n grau. 
 
Per la substitució de treballadors/es en el supòsits de baixa voluntària, acomiadament disciplinari 
i no haver superat el període de prova, produïts abans de la finalització de la contractació objecte 
de la subvenció, l'entitat beneficiaria haurà de gestionar una nova contractació fins a completar, 
com a mínim, un període total de 6 mesos. La substitució s'efectuarà amb el personal de reserva 
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de l'oferta prèviament presentada al Servei Local d'Ocupació, amb les mateixes condicions 
laborals i termes en que va ser realitzada la primera contractació. 
 
En aquests casos s'haurà de comunicar els fets a l'Ajuntament a traves d'instància en el termini 
màxim de 10 dies a partir de la data de la baixa informant de la incidència i aportant el document 
de baixa presentat a la Seguretat Social i la documentació de la nova contractació 
 
 
b.2) Nous autònoms:  
 
 
- Per donar-se d’alta al règim d’autònoms: 400 euros. 
 
Sis .-  Es modifica la Base 6 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS que restarà redactada com 
segueix: 
 
6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
L'empresa, autònom o entitat haurà de sol·licitar la subvenció a través d'una instància 
normalitzada per a tal efecte i presentar-la degudament complimentada i signada al Registre 
General de l'Ajuntament de Vacarisses. 
 
Juntament amb la sol·licitud s'haurà de presentar la següent documentació: 
 
a) L'empresa, autònom o entitat:  
 
- Fotocopia de la documentació acreditativa i identificativa de l'empresa, autònom o entitat 

sol·licitant (CIF) i del seu representant legal (NIF), adreça, telèfon i adreça de correu 
electrònic a efectes de notificació respecte a la subvenció. 

 
- Documents d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributaries i amb la Seguretat 

Social, així com amb la Generalitat de Catalunya. 
 
- Full de dades bancàries segellat per l'entitat financera. 
 
- Fotocòpia del DNI del treballador/a contractat. 
 
- Còpia del contracte de Treball de la persona/es contractades. 
 
- Còpia d'alta a la Seguretat Social del treballador/a contractat. 
 
 
*La documentació relativa al treballador es comprovarà d'Ofici pel Servei Local d'Ocupació de 
Vacarisses: empadronament, inscripció al Servei Local d'Ocupació, situació legal de 
desocupació. 
Igualment la relativa al certificat conforme l'empresa sol·licitant no té deutes amb l'Ajuntament de 
Vacarisses. 
 
b) Nou autònom :  
 
-  Fotocopia de la documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant (DNI) adreça, telèfon 

i adreça de correu electrònic a efectes de notificació respecte a la subvenció. 
 
- Documents d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributaries i amb la Seguretat 

Social, així com amb la Generalitat de Catalunya. 
 
- Full de dades bancàries segellat per l'entitat financera. 
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- Còpia d'alta a la Seguretat Social .  
 
- Fotocòpia de l’alta al cens de l’AEAT, de l’epígraf en el qual ha tramitat l’alta . 
 
 
Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència, incoherència o manca de 
documentació necessària per la concessió de la subvenció, l'Ajuntament requerirà a l'interessat 
per tal que en un termini de 10 dies completi o esmeni la seva sol·licitud. Si en aquest termini no 
es produeix esmena o no s'aporta la documentació sol·licitada, s'entendrà que desisteix de la 
petició i s'arxivarà sense més tràmits. 
 
 
Set.- S’afegeix el termes autònom o entitat a  l’últim paràgraf de la Base 7. PROCEDIMENT DE 
CONCESSIÓ 
 
Vuit .-  Es modifica la Base 9 JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE L'AJUT que restarà redactada 
com segueix: 
 
9. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE L'AJUT 
 
La justificació de la subvenció atorgada s'haurà de presentar per instància, segons formulari 
normalitzat, al Registre General de l'Ajuntament de Vacarisses. Aquesta instància haurà d'anar 
acompanyada de la documentació justificativa següent: 
 
a) Empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucr e 
- Còpia de les nomines i justificants de pagament. 
- Còpia dels TC1 i TC2 dels mesos que acreditin la contractació i justificants de pagament. 
 
La justificació es podrà presentar fins a dos mesos després de finalitzar la contractació. 
 
b)Nous autònoms:  
 
- Rebut del pagament de la primera quota d’autònom . Sens perjudici que es faci efectiu el 
pagament de la subvenció transcorregut el primer mes, el beneficiari s’obliga a presentar 
mensualment els rebuts de la resta de les 5 mensualitats, per tal que quedi acreditat el mínim de 
6 mesos de permanència previst a la Base 2.b.2). 
 
 
L'Ajuntament es reserva la potestat de requerir més informació i d'altra documentació a l'entitat 
beneficiaria per vetllar per la correcta aplicació de l'objecte de subvenció d'aquesta convocatòria. 
 
El pagament de l'ajut serà tramitat un cop s'hagi verificat la justificació de la realització de la 
contractació o bé el primer rebut de pagament de la quota del nou autònom,  objecte de la 
subvenció, i un cop la Comissió Avaluadora hagi elaborat un informe favorable, en el termini 
màxim de 1 mes des de la presentació de la justificació. 
 
El pagament de la subvenció s'efectuarà al compte bancari determinat pel beneficiari a la 
sol·licitud. 
 
 
Nou .-  Es modifica l’apartat de “Revocació” de  la Base 11. RENUNCIA I REVOCACIÓ, i 
s’afegeix un últim paràgraf, amb els termes següents: 
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11. RENUNCIA I REVOCACIÓ 
 
- Revocació: L'incompliment per part de les persones beneficiàries de qualsevol dels requisits o 
obligacions que estableixen la normativa aplicable, aquestes bases reguladores, la convocatòria 
o la resolució de concessió, serà causa de revocació de la subvenció i, si escau, motivarà el 
reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l'interès legal, d'acord amb el 
que preveuen els articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de 
subvencions. 

Sens perjudici d'això, els incompliments esmentats poden ser constitutius d'una infracció 
administrativa en matèria de subvencions, i poden donar lloc a la incoació del procediment 
sancionador corresponent. A aquestes subvencions els hi és aplicable el règim d'infraccions i de 
sancions que estableix el títol 4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
en tot el que sigui aplicable. 

 
 
Deu .- Es modifica la Base 12. PUBLICITAT I PROTECCIÓ DE DADES  que restarà redactada 
com segueix: 
 
12. PUBLICITAT I PROTECCIÓ DE DADES 
 
Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat a través de 
la pàgina web de l'Ajuntament o qualsevol altre mitjà que es consideri oportú, avalant el principi 
de transparència. Les dades que es podran publicar son: NIF/CIF i noms de les entitats 
beneficiàries, import de la subvenció atorgada i llocs de treball que s'han cobert. 
 
Conforme preveu l’article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei de subvencions, quan un mateix beneficiari percebés subvencions per un 
import igual o superior a 3.000,00 euros, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
A partir de l'1 de gener de 2016 es trametrà informació de les subvencions atorgades a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions. 
Tanmateix, a partir de l’1 de gener de 2016, l’Ajuntament farà públic al Portal de la 
Transparència, tota la informació de l’activitat subvencions, en el termes previstos a l’article 15 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
Els beneficiaris de les subvencions, si són persones jurídiques i esdevingués la excepcionalitat 
prevista a la Base 7, relativa a ésser perceptor de subvencions superiors a les corresponents a 
tres contractacions, sempre i quan l’import  acumulat durant un any natural fos superior a 
10.000,00 euros, resten obligats a facilitar a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions 
de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques d’acord amb el que 
preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. si són persones jurídiques. 
 
Conforme l’article 33.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de 
desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, l’Ajuntament,  
en la tramesa d’informació,  regulada al Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre, al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques declararà totes les subvencions atorgades, sense cap límit 
de quantia. 
 
En aplicació del Reial Decret 1065/2007, els perceptors de les subvencions que esdevinguin 
obligats tributaris a què es refereix l’article 31.2 del precitat Reglament, hauran d’incloure en la 
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declaració anual d’operacions, les subvencions percebudes quan hagin superat la xifra de 
3.005,06 euros durant l’any natural corresponent. 
 
D'acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat 
de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i 
confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. 
 
Onze .- Es substitueix la Base 13 REGIM JURÍDIC que passa ha tenir el títol PRINCIPIS 
D’ACTUACIÓ DELS PERCEPTORS DE LA SUBVENCIÓ i el seu contingut  restarà redactat com 
segueix: 
 
13. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ DELS PERCEPTORS DE LA SUBVENCIÓ 
 
Els beneficiaris de subvenció han d’actuar d’acord amb els principis ètics i les regles de conducta 
següents: 
 
- Ser de confiança i transparent: S’ha d’actuar de forma clara i transparent i assegurar-se de 

que cap de les seves actuacions pot se susceptible de ser interpretada com un engany. 
- Rebuig exprés del frau, la corrupció i el suborn: En la seva relació amb tercers, incloent les 

administracions públiques, no poden oferir ni acceptar regals ni atencions que vagin més 
enllà del purament simbòlic o que poguessin ser interpretats com un intent d’influir 
indegudament. 

- Utilitzar actius propis de l’activitat de forma responsable: Utilitzar prudentment i diligent els 
recursos de què la pròpia activitat disposa, limitant el seu ús, amb caràcter general, a 
propòsits professionals. 

- Ser responsable fiscalment: No fer ús d’estructures amb el propòsit d’ocultar informació a les 
administracions tributàries. 

- Establir relacions amb tercers de forma clara: En les relacions en l’àmbit públic,  es prohibeix 
expressament la utilització d’informació enganyosa o falsejada amb el propòsit d’obtenir 
subvencions, desgravacions o altre tipus d’ajuts o avantatges. Tant a l’àmbit públic com en el 
privat, en el cas de persones jurídiques, només podran negociar contractes les persones que 
siguin autoritzades degudament. 

- Protegir a les persones: Compromís a protegir els drets humans dels seus treballadors, 
d’aquells qui col.laborin amb el beneficiari de la subvenció i d’aquests qui es vegin afectats 
per la seva activitat. Rebutjar de manera expressa l’abús d’autoritat i l’assetjament, qualsevol 
que sigui la seva naturalesa, així com conductes que puguin generar un ambient de treball 
intimidatori, ofensiu o hostil. Igualment, rebutjar de manera expressa la discriminació per raó 
de gènere, raça, discapacitat, orientació sexual, creences religioses, opinions polítiques o 
per qualsevol altra circumstància, com l’edat, que pugui ser causa de discriminació 

 
 
Dotze.-  El REGIM JURÍDIC que venia regulat  la Base 13 , amb el mateix contingut, passa a ser 
una nova Base  14. 
 
Tretze.-  S’introdueix una  DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA, la qual és del tenor següent: 
 
Les modificacions de les presents Bases tenen caràcter retroactiu, estenent els seus efectes a 1 
de gener de 2015. Per tant,  podran ser destinataris de les subvencions aquells qui a partir de l’1 
de gener de 2015 tinguessin la condició de beneficiari i reunissin els requisits establerts a la 
Base 2 , amb les modificacions operades . Les sol.licituds que es presentin no seran resoltes fins 
que esdevinguin aprovades definitivament i publicades les modificacions de les Bases.  
 
 
Catorze.-  S’introdueix una  DISPOSICIÓ FINAL, la qual és del tenor següent: 
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Resta vigent la convocatòria de concurs públic per a la presentació de sol.licitud de subvencions, 
aprovada per Decret de la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme núm.  11/2014, 
de data 19 de desembre de 2014 , publicada al tauler d’anuncis i  la pàgina Web municipal el dia 
18 de desembre de 2014, i al Butlletí Oficial de la Província del dia 31 de desembre de 2014, i 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6788, de 14 de gener de 2015,  la referència de 
la publicació al BOPB , amb l’adaptació als termes continguts a la present modificació de Bases 
que la regulen. 
 
Els models normalitzats de les instàncies de sol.licitud de subvenció i justificació de subvenció 
figuren a l’annex de les bases i consten a l’expedient. 
 
SEGON.-  Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord i 

el contingut íntegre de les modificacions de les Bases, al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l’ eTauler de la pàgina Web de 
l’Ajuntament, pel termini de vint dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense 
que es presenti cap al·legació o reclamació, esdevindran aprovades 
definitivament amb caràcter automàtic. 

 
TERCER.-  Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de l’anunci 

del BOP. 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui explica que, amb la modificació de les bases, el que es pretén 
és ampliar el ventall d’ajudes per contractació de personal i en temes d’emprenedoria. Comenta 
que inicialment aquestes bases plantejaven ajudes per contractació a empreses i autònoms per 
contractes de 6 mesos amb 40 hores setmanals i,  el que s’ha decidit,  és afegir com a 
beneficiaris també a les entitats i incloure també contractes de 20 hores o l’interval entremig de 
20 a 30 hores, amb una ajuda proporcional en funció de les hores contractades. Afegeix que,  
com a novetat,  també hi ha una ajuda de 400 € pels nous autònoms, independentment de que 
contractin personal o no, per tal d’incentivar l’emprenedoria, amb la condició de que hagin estat 
un any sense haver-se donat d’alta i que acreditin que estaran donats d’alta almenys durant un 
període de 6 mesos. 
 
Intervé el Sr. Boada qui demana si entraria una persona que està contractada per una empresa 
però passa a ser autònom. 
 
La Sra. Serra li respon que sí que entra. 
 
El Sr. Boada diu que això no queda clar, doncs si ets autònom ha de passar un any, però si vens 
d’una empresa no cal. 
 
La Sra. Serra respon que efectivament això és així per evitar que algú entri en el joc de fer-se 
autònom, donar-se de baixa, tornar a donar-se d’alta......., i per això s’exigeix que haig estat 
almenys un any sense donar-se d’alta d’autònoms. 
 
Es sotmet a votació amb el vot favorable de tots els grups polítics. 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
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1.5.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS MUNICIPAL S D’APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DE CONTRACTE MIXT (OBRA/SUBMINISTRAMENT /SERVEIS)  
CORRESPONENTS AL PROJECTE “XARXA DE CALOR DISTRIBUÏ T AMB 
CALDERA DE BIOMASSA PER A EDIFICIS I EQUIPAMENTS MU NICIPALS” I  
D’APROVACIÓ DE LA 7ª I ÚLTIMA CERTIFICACIO DE LES O BRES. 

 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 30 de juliol de 2014, acordà adjudicar el 
contracte mixt,  d’obra/subministrament/serveis, corresponent al projecte “XARXA DE CALOR 
DISTRIBUÏT AMB CALDERA DE BIOMASSA PER A EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS” 
a l’empresa SOLER ENERGY SERVICES S.L., per preu de 234.152,18 euros (dos-cents trenta-
quatre mil cent cinquanta-dos euros amb divuit cèntims)  més  49.171,96 euros d’IVA , al tipus 
del 21% (quaranta-nou mil cent setanta-un euros amb noranta-sis cèntims), essent formalitzat el 
contracte administratiu en data 5 d’agost de 2014. 
 
Per a cobrir la despesa que es derivarà d’aquest contracte de 283.324,14 euros, IVA inclòs , el 
Ple de l’Ajuntament en sessió del 30 de juliol de 2014 també acordà disposar la despesa de 
261.281,33 euros (215.934,98 euros de preu net més 45.346,35 euros d’IVA), amb càrrec al grup 
de programa 150 concepte 623 del Pressupost General de 2014, imports que es derivarà de la 
prestació de l’obra, subministrament, instal.lació i manteniment correctiu del primer , i pel que fa 
a la despesa total per import de  22.042,81 euros (18.217,20 euros de preu net, més 3.825,61 
euros d’IVA), de  la qual 10.299,52 euros (IVA inclòs)  es correspon a la que es derivarà del 
servei de manteniment correctiu , a partir del primer any i amb un mínim de 4 anys, i per tant 
s’estén als exercicis pressupostaris 2016, 2017, 2018 i 2019,  i 11.743,29 euros (IVA inclòs) es 
correspon a la despesa que es derivarà del servei de manteniment preventiu, a prestar al llarg de 
la durada del contracte i amb un mínim de 5 anys, i per tant s’estén als exercicis pressupostaris  
2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, restarà subordinada al crèdit que per a cadascun dels exercicis 
autoritzi el respectiu pressupost, a càrrec de la partida pressupostària 150 concepte 213. 
 
Per Decret del regidor de Serveis Municipals núm. 57/2015, de 28 d’abril de 2015,  s’aprovà la 6ª 
Certificació de les esmentades obres , resultant que el diferencial respecte el preu de contracte 
corresponent a la prestació de l’obra, subministrament, instal.lació i manteniment correctiu del 
primer suposava un sobrecost total del 3,26% (269.791,31 € – 261.281,33 €)    8.509,98 € IVA 
inclòs, essent autoritzada i disposada la despesa per aquest imports amb càrrec a la partida 
pressupostària de grup de programa 150 concepte 623  del Pressupost de l’exercici 2015. 
 
Aquest augment econòmic estava motivat per l’increment d’amidament que han sofert algunes 
partides d’obra, i emparat per l’article 234.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), el 
qual estableix que podran introduir-se variacions sense necessitat de prèvia aprovació quan 
aquestes consisteixin en l’alteració en el nombre d’uniats realment executades sobre les 
previstes en els amidaments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa 
superior al 10% del preu primitiu del contracte. 
 
Presentada pel Sr. Josep Caus Algué, Director Facultatiu de les obres, la 7ª i última certificació 
de les obres corresponents al projecte “XARXA DE CALOR DISTRIBUÏT AMB CALDERA DE 
BIOMASSA PER A EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS”, emesa en data 30 d’abril de 
2015,  la relació valorada de la qual puja 25.471,36 euros , IVA inclòs. 
 
Vist que la modificació del contracte assenyalada per la Direcció Facultativa no altera les 
condicions essencials de la licitació i adjudicació del contracte, atès que suposa un percentatge 
de 9,75% respecte el preu de contracte de la prestació de l’obra, subministrament, instal.lació i 
manteniment correctiu del primer any, segons informe que emet en data 21 de maig  de 2015 
amb el contingut literal següent: 
El resum a nivell pressupostari és el següent: 
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“Pressupost original de contracte (obra+mant. total): 283.324,14 €  IVA inclòs 
Pressupost original de contracte (obra+1r any):        261.281,33 €  IVA inclòs 
 
Obra executada fins a la 6a certificació:                     269.791,31 € IVA inclòs 
Obra executada 7a certificació i última (liquidació) 
Corresponent a preus contradictoris:           25.471,36 € IVA inclòs 
TOTAL EXECUTAT FINAL LIQUIDACIÓ 
Corresponent a preus contradictoris:                        295.262,67 € IVA inclòs 
 
Diferencial, ha suposat un sobrecost total de liquidació sobre contracte (obra+1r any), 
corresponent a preus contradictoris,  del 9,75% (25.471,36 € IVA inclòs). 
 
 
Justificació del mateix: 
Aquest increment econòmic ha estat degut als preus contradictoris que ha  sofert el projecte. Per 
tal de donar resposta a aquestes mancances en projecte, els PCs acceptats han estat els 
següents (d’acord a la justificació de la 7a i última certificació): 
 

21.02 PC 02 ADEQUACIÓ ENTRADA

21.03 PC 03 MIRADOR SITJA

21.04 PC 04 AILLAMENT K-FLEX AL CLAD 40X101 ALUMINI

21.07 PC 07
PREVISIONS DE CONNEXIONS HIDRÀULIQUES AL ALTELL DE LA FABRICA I AL MAGATZEM 
DELS SERVEIS MUNICIPALS PER UNA FUTURA CONNEXIÓ A LA XARXA DE CALOR

21.08 PC 08
CONDUCCIÓ DE BUIDATS I VÀLVULES DE SEGURETAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGUES 
DE LA SALA DE CALDERES

21.09 PC 09
INTEGRACIÓ FUNCIONAMENT DE CALDERES DE GASOIL EXISTENTS AL SISTEMA DE 
GESTIÓ DE L'EDIFICI COM A BACK UP DE LA INSTAL.LACIÓ DE BIOMSSA  

 
D’acord a l’article 107.1.e) de la Llei de Contractes del Sector Públic queden justificats aquests 
nous preus contradictoris. I en concret a la necessitat d’ajustar la prestació a les especificacions 
mediambientals i d’accessibilitat, aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.  
 
D’acord a tot el que se relaciona anteriorment, i d’acord als preus contradictoris acceptats en 
fitxes d’acceptació de PCs, des de la DF es considera que està justificat i s’accepta aquest 
increment econòmic en la certificació corresponent.   “ 
  
Vist que l’article 107.1 del TRLCSP, relatiu a les modificacions no previstes en la documentació 
que regeix la licitació, estableix que podran efectuar-se modificacions quan es justifiqui 
suficientment la concurrència d’algunes de les següents  circumstàncies, entre d’altres: 
 
e)  Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques, 
de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte. 
 
i per tant la modificació del contracte respon exclusivament a necessitats d’ajustar la prestació  a 
especificacions mediambientals i d’accessibilitat. 
 
En virtut de l’article  234.4 TRLCSP es pot acordar que continuïn provisionalment les obres tal i 
com estigui previst a la proposta tècnica, sempre que l’import màxim previst no superi el 10 per 
cent del preu primitiu del contracte i existeixi crèdit adequat i suficient per al seu finançament, 
amb una tramitació de l’expedient de modificació que incorpori exclusivament les actuacions de 
proposta tècnica, audiència al contractista, conformitat de l’òrgan de contractació i certificat 
d’existència de crèdit. 
 
Vist que són obligatòries pel contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin de 
conformitat amb l’establert a l’article 219, és a dir per raons d’interès públic,  i en el títol V del 
llibre I del TRLCSP, segons preveu l’article 234.1 de l’expressat text legal. 
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Atès que resulta impracticable les previsions dels articles 234.4 i 211.1 del  TRLCSP , quan a 
donar audiència al contractista pel termini mínim de 3 dies hàbils, respecte a la modificació de 
contracte atès que l’obra ja ha estat executada i el contractista n’ha manifestat avinença fefaent 
en haver signat tant la certificació d’obra on consta la relació valorada de les obres executades , 
així com els documents que detallen cadascun dels preus contradictoris. 
 
Atès que  la Interventora Accidental , en data 16 de juliol de 2015, informa favorablement la despesa 
en excés  per import de  25.471,36 euros  atès que hi ha consignació  a la partida pressupostària 
de grup de programa 150 concepte 623  del Pressupost de l’exercici 2015  . 
 
Atès que l’acumulat total de les 7 certificacions d’obra ascendeix a 295.262,67 euros, dels quals 
33.981,36 euros (8.509,98 euros de increment d’unitats d’obra i 25.471,36 euros de preus 
contradictoris) es correspon a la desviació a l’alça respecte als  261.281,33 euros de preu de 
contracte de la prestació de l’obra, subministrament, instal.lació i manteniment correctiu del 
primer any, 
 
En tractar-se d’un contracte de caràcter plurianual, atès que les prestacions de servei tenen una 
durada superior a quatre anys, essent d’aplicació allò disposat al punt  2 de la Disposició 
Addicional Segona de la TRLCSP, l'òrgan de contractació és el Ple de la Corporació. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 22 de 
juliol de 2015, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar l’expedient de modificació del contracte mixt,  

d’obra/subministrament/serveis, corresponent al projecte “XARXA DE CALOR 
DISTRIBUÏT AMB CALDERA DE BIOMASSA PER A EDIFICIS I EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS” ,  adjudicat en data 30 de juliol de 2014 a l’empresa a l’empresa 
SOLER ENERGY SERVICES S.L.,  amb NIF B59955716, modificació quantificada 
en 25.471,36 euros, que suposa un increment del 9,75% respecte el preu primitiu 
del contracte de la prestació corresponent a l’obra, subministrament, instal.lació i 
manteniment correctiu del primer any. 

 
 
SEGON.-  Aprovar la 7ª i última Certificació de les obres  corresponents al projecte “XARXA 

DE CALOR DISTRIBUÏT AMB CALDERA DE BIOMASSA PER A EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS””,  la relació valorada de la qual puja 25.471,36 
euros, IVA inclòs. 

 
TERCER.-  Autoritzar i disposar la despesa de 25.471,36 euros amb càrrec a la partida  

pressupostària de grup de programa 150 concepte 623  del Pressupost  de 
l’exercici 2015  . 

 
QUART.-  Comunicar el present acord al contractista.” 
 
CINQUÈ.-  Publicar l’acord de modificació del contracte al perfil de contractant de la pàgina 

Web de l’Ajuntament. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui explica que, tal com els van informar a la Comissió 
Informativa corresponent, només es tracta de donar curs a la modificació del contracte de 
subministrament i instal·lació de la caldera de biomassa que, com ja saben, va acabar amb una 
petita modificació d’un 9,75 %, que la llei contempla que es pot preveure com a modificació del 
contracte vigent i,  per tant,  s’han de prendre els acords de modificació del contracte, d’aprovar 
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la 7ª certificació d’obra per 25.471,36 € que és aquest increment del 9,75, autoritzar i disposar la 
despesa i comunicar-ho al contractista. 
 
Es sotmet a votació amb el vot favorable de tots els grups polítics. 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
1.6.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA, FESTES I PA TRIMONI, D’ACORDAR LES 

FESTES LOCALS DE VACARISSES PER A L’ANY 2016. 
 
Vista l'Ordre EMO/168/2015,  de 25 de maig,  del Conseller d’Empresa i Ocupació ,  per la qual 
s'estableix el calendari oficial de festes laborals de Catalunya per a l’any 2016, publicada el DOGC 
núm. 6888, de 9 de juny de 2015. 
 
Vist que l’article 2 de l’esmentada Ordre disposa que mitjançant una ordre d’aqueix Departament 
seran fixades, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones,  reunida el dia 22 de juliol de 2015  ha 
dictaminat favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
 
 A C O R D  
 
PRIMER.-  Determinar com a festes locals de Vacarisses per al 2016  , els dies 24 de març i 26 

de maig. 
 
SEGON.-  Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de  

Catalunya. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui explica que es tracta de determinar com a festes locals de 
Vacarisses el dia 24 de març que és el dijous de Setmana Santa i el 26 de maig que és la festivitat 
local de Sant Felip Neri. 
 
Es sotmet a votació amb el vot favorable de tots els grups polítics. 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
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1.7.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA, FESTES I PA TRIMONI, DE SUPORT AL 
CORRELLENGUA 2015. 

 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comunica de la nostra societat i en l’element d’integració de 
les persones nouvingudes. 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la 
llengua i la nació catalanes, fins a la llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema 
educatiu. 
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un futur de 
més llibertat i de millores socials , polítiques, econòmiques i lingüístiques. 
 
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua 
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana. 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vacarisses, per Decret del regidor de Cultura  núm. 16/2015, de 5 de 
maig, va resoldre atorgar a  l’entitat “Nucli de la CAL de Vacarisses” una subvenció de 1.388,93 
euros per a dur a terme activitats de projectes i activitats de difusió de la cultura, entre les quals 
hi ha programada  el “Correllengua”. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 22 
de juliol de 2015, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a 

favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de 
parla catalana i a favor de la seva unitat. 

 
SEGON.-  Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. 

 
TERCER.-  Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 

d’aquesta corporació. 
 
QUART.-  Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 

encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. 

 
CINQUÈ.-  Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per 

la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de 
Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat. 
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Pren la paraula el Sr. Casas qui explica que es tracta, com cada any, de donar suport a la CAL, 
per poder celebrar el Correllengua del 2015, i tal com es va parlar a la comissió ,ja es va donar la 
subvenció a l‘entitat i per tant no hi haurà cap aportació econòmica per enguany. 
 
Es sotmet a votació amb el vot favorable de tots els grups. 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
 
1.8.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA, FESTES I PA TRIMONI, DE SUPORT A 

DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM A FESTA NACIONAL  DELS PAÏSOS 
CATALANS. 

 
Atès que l’any 1955 Francesc Pujade, vilatà d’Arles de Tec al Vallespir, a la Catalunya Nord, 
inspirat en el poema de Verdaguer  Canigó va tenir la iniciativa d’encendre els Focs de Sant Joan 
al cim d’aquesta muntanya per a repartir la seva Flama per totes les contrades de la nostra terra 
catalana renovant, així, aquesta tradició mil·lenària amb la qual les fogueres prenien un sentit 
col·lectiu. 
 
Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la flama del Canigó, generada per feixos de llenya 
portats per persones de diversos punts dels Països Catalans i encesos per la flama renovada i 
guardada cada any al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà, d’ençà de l’any 1966, han contribuït 
com a festa popular destacada a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la nostra cultura 
catalana. 
 
Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, col·lectiu i 
cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva vigència actual que 
l’ha fet sobreviure com un valor espiritual en les diverses situacions polítiques i socials, tot 
superant períodes històrics molts difícils al llarg del temps. 
 
Atès que la Flama del Canigó és rebuda pel Parlament de Catalunya, ajuntaments, consells 
comarcals i entitats culturals i esportives de tot el territori i cal que aquesta Flama del Canigó 
arribi i es mantingui arrelada arreu dels Països Catalans i perduri com a símbol d’esperança i 
germanor d’un poble que vol i necessita recuperar en plenitud el seu sentit de pertinença a una 
mateixa comunitat històrica que per voluntat pròpia esdevingui socialment justa, políticament 
lliure, econòmicament pròspera i culturalment digna. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 22 
de juliol de 2015, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant 

Joan com a Festa Nacional dels Països Catalans. 
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SEGON .-  Demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que prenguin en 
consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan com la Festa 
Nacional dels Països Catalans, atès que és una tradició popular arrelada en una 
de les tradicions més antigues d’aquests territoris i a la vegada prenguin les 
accions necessàries per fer-la efectiva. 

 
TERCER .-  Impulsar, facilitar i difondre – la Regidoria de Cultura, Festes i Patrimoni, en 

contacte amb les diferents comissions de festes de la Vila – els Focs de Sant 
Joan i la festa de la rebuda de la Flama del Canigó en aquells barris que encara 
no ho tenen programat. 

 
QUART .-  Fer arribar aquest acord a l’Espai Mata de Jonc (info@espaimatadejonc.cat). 
 
 
 
Intervé el Sr. Casas qui explica que des de la regidoria de cultura fan la proposta de donar suport 
a la iniciativa per declarar la festa de Sant Joan com a festa nacional dels països catalans. 
 
Es sotmet a votació amb el vot favorable de tots els grups polítics. 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
 
 
2.- SOBREVINGUTS. 
 
No n’hi ha. 
 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 23 i 30 DE MARÇ DE 201 5, 8, 13, 20 i 27 
D’ABRIL DE 2015, 4, 11, 18 i 26 DE MAIG DE 2015, 1,  8, 10, 22 i 29 DE JUNY DE 
2015, 6 i 13 DE JULIOL DE 2015. 

 
             Es dona compte de les actes de les sessions relacionades,  de les quals s’ha entregat 

als regidors copia de la minuta juntament amb la convocatòria plenària. 
 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA   (Alcaldia, del 85/2015, de 23/03/2015, al 212/2015, 
de 23/07/2015), (Medi Ambient, del 12/2015, de 20/03/2015, al 25/2015, de 11/06/2015), 
(Medi Ambient i Sostenibilitat, del 26/2015, de 23/06/2015, al 30/2015, de 20/07/2015), 
(Serveis Municipals, del 34/2015, de 19/03/2015, al 78/2015, de 10/07/2015), (Sanitat i 
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Consum, del 11/2015, de 31/03/2015, al 19/2015, de 02/07/2015), (Urbanisme, del 
27/2015, de 20/03/2015, al 64/2015, de 23/07/2015), (Ensenyament, del 11/2015, de 
23/03/2015, al 18/2015, de 08/06/2015), (Educació, del 19/2015, de 25/06/2015, al 
22/2015, de 06/07/2015),  (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 14/2015, del 
25/03/2015, al 32/2015, de 15/07/2015), (Seguretat Ciutadana i Emergències, del 
13/2015, de 26/03/2015, al 35/2015, de 10/06/2015), (Cultura, del 12/2015, de 
07/04/2015, al 18/2015, de 02/06/2015), (Cultura, Festes i Patrimoni, del 19/2015, de 
10/07/2015, al 26/2015, de 20/07/2015), (Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme, el 5/2015, de 03/07/2015), (Esports, del 3/2015, de 17/04/2015, al 4/2015, de 
30/06/2015), (Joventut, del 5/2015, de 07/04/2015, al 7/2015, de 20/05/2015), (Recursos 
Humans i Organització Administrativa, el 3/2015, de 17/07/2015), (Comunicació, el 
5/2015, de 30/06/2015). 

 
 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1 91/2015, DE 10 DE JULIOL, 

DE DELEGACIÓ DE LES PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE 
REGIM INTERIOR, DE SERVEIS TERRITORIALS I DE SERVEI  A LES PERSONES. 

 
El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 9 de juliol de 2015  ha acordat  
crear la Comissió Informativa de Règim Interior , la Comissió Informativa de Serveis Territorials i 
la Comissió Informativa de Servei a les Persones, de caràcter permanent , aprovant la seva 
composició, essent l'alcalde o regidor en qui delegui el president nat. 
 
Atès que de conformitat amb l’establert a l'article 21.4 del Reglament Orgànic Municipal, l'alcalde 
és el president nat de les comissions informatives, per bé que podrà delegar-ne la presidència 
efectiva mitjançant decret, del qual assabentarà el Ple. 
 
 

R E S O L C 
 
PRIMER.-  Delegar la presidència efectiva de la Comissió Informativa de Règim Interior a la 

regidora d'aquesta Corporació, senyora  Mariana Ríos López. 
 
SEGON.-  Delegar  la presidència efectiva de la Comissió Informativa de Serveis Territorials a 

la   regidora d'aquesta Corporació, senyora María Luisa Santander Aguilar. 
 
TERCER.-  Delegar la presidència efectiva de la Comissió Informativa de Servei a les Persones 

a la regidora d'aquesta Corporació, senyora Olga Serra i Luque. 
 
QUART.-   Notificar aquesta resolució als regidors afectats per la delegació. 
 
CINQUÈ.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació. 
 
 
 
3.4.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 

 
3.5.-   DONAR COMPTE  DELS INFORMES TRIMESTRALS DE TRESORERIA QUE S’HAN 

TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚB LIQUES I A LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERA LITAT DE 
CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 (1R. I 2N.TRIMESTRE 2015). 
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INFORME  DE  TRESORERIA  I  INTERVENCIÓ 

 
En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa 
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i 
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten el 
següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a: 
 
L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les 
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2015. 
 
 

FETS 
 
El dia 6 de juliol de 2010, es va  publicar en el BOE la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, entrant en vigor el dia següent de la seva publicació, es 
a dir el dia 7 de juliol de 2010. L’objectiu últim de la Llei és la disminució dels terminis de 
pagament, i la lluita contra la morositat en les operacions comercials, dins les quals si troben les 
realitzades per les administracions públiques, (especialment les de capítol 2 i 6 del pressupost de 
despeses). 
 
Del text de la Llei  es dedueixen unes  obligacions de rendició d’ informació i dació de comptes 
per part de les administracions públiques entre les quals s’hi troba l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

- Articles 3 i  4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
- Article 200, i  Disposició Transitòria Vuitena  de la Llei  30/2007, de 30 d’ octubre, de Contractes 
del Sector Públic 
 
 

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

En quan a la morositat de les administracions públiques, l’ article  4 de la Llei 15/2010, disposa: 

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar trimestralment 
un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les 
obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global 
de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes 
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que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera 
de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes 
esmentats. 
 
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, als 
de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, tingui  
atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible presentació 
i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’ informe referent al 1er i 2on  trimestre de l’any 2015 ja s’han presentat als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
 
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en el 
termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per informar de que les obres de la C-58 havien de començar cap 
al mes de juliol, i no serà així perquè estan pendents de que la Generalitat dipositi els diners per 
les expropiacions, però com que econòmicament no està bé ara mateix per pagar, probablement 
les obres no comencin fins al setembre. Explica que la previsió és començar primer des de 
Vacarisses direcció Terrassa, amb una durada aproximada de 8 mesos,  i després es començarà 
a fer direcció a la Bauma i tindran una durada d’uns 4 mesos. Afegeix que quan els comuniquin 
el pla de treball que tenen el primer que faran és convocar la Comissió de Seguiment de la C-58 
i, després, evidentment,  informar tot el que puguin als veïns per la web, per a que estiguin al 
màxim informats. Per acabar demana a la gent que tinguin paciència, doncs es una llarga 
reivindicació i probablement hi haurà problemes, però cal tenir paciència. 
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5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que per respecte i prudència esperaran els 100 dies de marge per fer 
preguntes. 
 
El Sr. Boada diu que ells igual. 
 
El Sr. Alcalde desitja a tots bona Festa Major. 
 

 
Essent les 20 hores i 15 minuts, el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la sessió de la 
qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé 
 


