
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER  LA JUNTA  DE GOVERN LOCAL  EL 
DIA   29/03/2016 
 
 
A Vacarisses  29 de març de 2016. 
 
A les onze hores es reuneixen a la Sala d'Actes de l'Ajuntament els senyors/es Olga Serra i 
Luque 1ª tinent d'alcalde,  Laura Sánchez López 2ª tinent d'alcalde, Maria Luisa Santander 
Aguilar 3ª tinent d'alcalde, Albert Salamé i Sabater regidor,  presidits per Antoni Masana Ubach 
alcalde. 
 
Fa de secretària accidental Jorgina Torrella i Ubach,  qui dóna fe de l'acte. 
 
L’objecte de la sessió és procedir a tractar i aprovar si s’escau els assumptes compresos a 
l’ordre del dia de la convocatòria. 
 
Oberta la sessió i declarada no pública per la presidència una vegada comprovat per la 
secretària accidental l’existència de quòrum d’assistència necessari perquè pugui ésser iniciada 
el senyor alcalde  disposa que es tractin els punts compresos a l’ORDRE DEL DIA de la 
convocatòria, però prèviament fa esment que havent rebut còpia de les Actes de la Junta de 
Govern Local que es donaran compte al Ple de la Corporació, a la sessió del 31 de març de 
2016, ha apreciat unes errades a l’Acta del dia 29 de febrer de 2016, en el sentit que en un 
paràgraf on consta la data de celebració de la Junta s’expressa 22 de febrer de 2016, i que al 
títol de la proposta del punt 2, relatiu a l’aprovació de la relació de factures, es xifra en 
15.235,87 euros, quan es correspon a 14.489,46 euros, segons figura a la part dispositiva de la 
proposta. Tot i que l’Acta fou aprovada amb aquest contingut el dia 4 de març de 2016, deixa 
referència d’aquestes errades detectades.  

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL D IA  21/03/2016 
 
2.  PROPOSTA QUE ELEVA LA REGIDORA D’HISENDA A LA J UNTA DE GOVERN 

LOCAL PER L’APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES DE DAT A 29/03/2016 PER 
IMPORT DE 5.324,41.-€ I ELS SEUS PAGAMENTS.  

 
 
 
 


