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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES MASIES 
DE VOLTREGÀ 
 

 
Identificació de la sessió  
NÚMERO: PLE 20211007  
CARÀCTER: ORDINÀRIA  
DATA: DIJOUS 07 D’OCTUBRE DE 2021  
HORARI: 21:00 hores a les 22.30 hores  
LLOC: Presencial. Sala de Plens de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà 

 

 
Assistents  
Sra. VERÒNICA RUIZ LEIVA, ALCALDESSA  
Sra. GEMMA SÁNCHEZ LÓPEZ, REGIDORA  
Sr. RAMON PARDO CALABIA, REGIDOR  
Sra. ESTER GARCÍA JIMÉNEZ, REGIDORA  
Sra. ROSA ÁLVAREZ PUJOL, REGIDORA  
Sr. SERGI VILAMALA BASTARRAS, ALCALDE  
Sr. GIL CODINA ALEJANDRE, REGIDOR  
Sra. GLÒRIA TRASERRA ROCA, REGIDORA  
Sr. ANDREU COROMINAS CAPDEVILA, REGIDOR  
Sra. MONTSERRAT MAS MAURI, REGIDORA  
Sr. RICARD MOREU GUIX, REGIDOR  
Sr. JORDI HORMIGO AMARO, SECRETARI – INTERVENTOR 
 

 
ORDRE DEL DIA  
A) RESOLUCIONS DE GOVERN  
 
00.-Proposta d’urgència per la inclusió a l’ordre del dia de l’Acord “Ratificació de la 
Modificació dels estatuts del Consorci del Ter”  
01.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple. Ple ordinari de 9 de setembre de 
2021 
02.- Expedient 1255/2021. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances 
Fiscals Reguladores dels Tributs municipals per l’exercici 2022. 
03.- Expedient 352/2021. Adopció del Codi de Conducta pels càrrecs de la corporació 
de les Masies de Voltregà. 
04.- Expedient 737/2021. Aprovació de  l’expedient de licitació i convocatòria de licitació 
de la contractació del servei de manteniment i revisió dels extintors, boques d’incendi i 
sistemes de detecció d’incendis en els equipaments municipals de les Masies de 
Voltregà. 
05.- Expedient 1317/2021. Aprovació de la pròrroga durant l’any 2022 del Pla Local de 
Joventut 2018-2021. 
06.-  Expedient 1355/2021. Aprovació de l’acord de Ratificació de la Modificació dels 
estatuts del Consorci del Ter”  
Proposta d’urgència per la inclusió a l’ordre del dia de Moció presentada pel Grup 
Municipal de Junts per Catalunya- Les Masies de Voltregà en favor d’aplicar mesures 
urgents en la lluita contra l’atur juvenil. 
07.- Expedient 1181/2021. Moció del grup municipal SOM Voltregà per exigir mesures 
que frenin l’escalada de preus de l’electricitat. 
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08.- Expedient 1197/2021. Moció del grup municipal SOM Voltregà per al retorn a l’IVA 
reduït del 10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica.  
09.- Expedient 1345/2021.- Moció conjunta presentada pels grups municipals de SOM 
Voltregà i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-Amunt) de modificació del Reglament 
Orgànic Municipal per la creació d’una Comissió Informativa.  
10.- Expedient 1346/2021. Moció presentada pel grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP-Amunt) per la que s’encomana a l’Ajuntament per a que impulsi 
una consulta popular per via de referèndum d’àmbit municipal sobre si Vinyoles vol 
esdevenir una Entitat Municipal Descentralitzada.  
11.- Expedient 1362/2021. Moció presentada pel Grup Municipal de Junts per 
Catalunya- Les Masies de Voltregà en favor d’aplicar mesures urgents en la lluita contra 
l’atur juvenil. 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
12.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia des de la última sessió plenària ordinària 
13.- Donar compte dels Acords de la Junta de Govern Local des de la última sessió 
plenària ordinària. 
14.- Donar compte dels Decrets de contractació des de la última sessió plenària 
ordinària. 
 
C) PRECS I PREGUNTES  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

A) RESOLUCIONS DE GOVERN  
B) PRECS I PREGUNTES  

 
Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
 
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=0.0&endsAt=7
.0 
 

00.- Proposta d’urgència per la inclusió a l’ordre del dia de l’Acord “Ratificació de 
la Modificació dels estatuts del Consorci del Ter”  

 
L’Alcaldessa de conformitat amb el previst en l'article 91.4 i 97 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, per les següents raons d’urgència: 
 
- Donar curs amb celeritat a la petició formulada pel Consorci del Ter per la ratificació 
de la modificació del seus estatuts. 
- Donar a conèixer als membres del Consistori la proposta plantejada, amb l’Informe 
jurídic corresponent.  
 
Desitja sotmetre a la consideració del Ple el següent assumpte no inclòs en l'ordre del 
dia, per al seu debat i, en el seu cas, aprovació per aquest.  
  
 

Seguidament es sotmet a votació la proposta d’urgència, la qual es aprovada amb 9 vots a 
favor ,   corresponents   als   6   regidors   del   Grup SUMEM-CP, 3 regidors del Grup JXCAT-
JUNTS, i 1 abstencions  del regidor del Grup CUP-AMUNT i 1 vot en contra de la regidora del 
Grup SOM-Voltregà-AM. 
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Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
 
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=7.0&endsAt=6
0.0 

 
01.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple. (Ple ordinari de 9 de 
setembre de  2021) 
 
 La Sra. Alcaldessa obre la sessió i seguidament demana si algun membre de la 
Corporació vol formular alguna observació a l’acta de l’anterior sessió del Ple, 
corresponent al Ple ordinari de 15 de juliol de 2021, que s’ha distribuït amb la 
convocatòria del Ple. 
 

Seguidament es sotmeten a l’acta de la sessió anterior del Ple, la qual es aprovada per   
unanimitat   dels  11   membres   que   componen   el   Ple,   corresponents   als   6   regidors   
del   Grup SUMEM-CP, 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS, el regidor del Grup CUP-AMUNT 
i la regidora del Grup SOM-Voltregà-AM. 

 
Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
 
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=60.0&endsAt=
88.0 

 
02.- Expedient 1255/2021. Aprovació provisional de la modificació de les 
Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs municipals per l’exercici 2022. 
 
El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació 
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació 
i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=60.0&endsAt=88.0
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=60.0&endsAt=88.0
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de Secretaria i Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS: 

 
PRIMER.- APROVAR provisionalment per l’exercici 2022 i següents la modificació de 
l’Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret 
públic municipal i Les l’Ordenança fiscal núm. 1, impost sobre béns immobles, 
Ordenança fiscal núm. 3, impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’Ordenança fiscal 
núm. 5, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, l’Ordenança fiscal núm. 9 
taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, 
l’Ordenança fiscal núm. 15 taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal, 
l’Ordenança fiscal núm. 16 taxa per la prestació de serveis de caràcter social o cultural, 
l’Ordenança fiscal núm. 27 taxa per la prestació del servei d’escola bressol,  l’Ordenança 
fiscal núm. 28 reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives, i els 
seus texts refosos, en els termes que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- PUBLICAR els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
TERCER.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de 
nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 

Seguidament es sotmet a votació, la qual és aprovada amb 9 vots a favor, corresponents als 
6 regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i 2 abstencions de la 
regidora del Grup SOM-AM i el regidor del Grup CUP-AMUNT. 

 
Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
 
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=88.0&endsAt=
263.0 

 
03.- Expedient 352/2021. Adopció del Codi de Conducta pels càrrecs de la 
corporació de les Masies de Voltregà. 
 
Antecedents 
 
La normativa de transparència, accés i a la informació i bon govern determina que els 
ens locals han d’aprovar un codi de conducta per als seus alts càrrecs. Aquest codi ha 
de contenir els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, 
així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més dels 
compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i 
grups d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.  
 

https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=88.0&endsAt=263.0
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=88.0&endsAt=263.0
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La Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya, les 
Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis 
de Catalunya varen crear, en el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents 
de Catalunya, un model de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració local 
que es considera idoni per a regular el comportament ètic dels alts càrrecs de 
l’Ajuntament de les Masies de Voltregà.  
 
Per a vetllar pel compliment del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de 
les Masies de Voltregà es considera oportú, a més, la creació d’una comissió de 
seguiment. 
 
La secretària de l’Ajuntament ha emès un informe favorable a l’aprovació del Codi de 
Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà així com per a la 
creació de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta. 

 
 
Fonaments de dret 
 

Article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Articles 123 a 126 i 134 a 168, del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre , pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals. 
 
 
Per tot l’anterior, es proposa al PLE de la corporació l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
 

1. APROVAR el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de les Masies de 
Voltregà, el text íntegre del qual s’annexa a la present resolució.  
 
2. APROVAR la creació i constitució de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta 
dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà, en la forma, les funcions i 
la composició establertes en el Reglament de funcionament de la Comissió de 
Seguiment que s’annexa a la present resolució.  
 

La Comissió estarà integrada pels membres següents:  
 

- President/a: L’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.  
- Vocals: 

o Una persona representant del grup municipal de Sumem per les 
Masies de Voltregà - CP 

o Una persona representant del grup municipal de Junts per Catalunya 
– Les Masies de Voltregà 

o Una persona representant del grup municipal Som Voltregà – Acord 
Municipal 



 
 

Ajuntament de les
Masies de Voltregà

o Una persona representant del grup municipal CUP – Amunt de les 
Masies de Voltregà 

- Secretari/ària: el secretari/ària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.  
 
La Comissió celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat de dos cops l’any i 
sempre que es produeixi una denúncia o queixa en relació amb la conducta ètica 
dels alts càrrecs de l’Ajuntament. 

 
3. PUBLICAR aquests acords durant el termini de 30 dies, mitjançant la publicació dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de l’Ajuntament de les Masies de 
Voltregà a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments.  
 
El termini d’informació pública començarà a comptar  des de l’endemà de la darrera de 
les publicacions oficials esmentades.  
 
En cas que no s’hi presenti cap al·legació ni reclamació durant aquest termini, el Codi 
de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà quedarà 
aprovat definitivament i es procedirà a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona.  
 
4. COMUNICAR l’aprovació del Codi de Conducta a la Xarxa de Governs Transparents 
de Catalunya.  
 
5. NOTIFICAR els presents acords als grups municipals de l’Ajuntament de les Masies 
de Voltregà a fi que, en el termini de quinze dies des de la recepció de la notificació, 
designin els seus representants a la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta de 
l’ajuntament. 

  
 

Seguidament es sotmet a votació l’anterior proposta la qual és aprovada per Unanimitat dels 
11 membres que componen el Ple, els 6 regidors del Grup SUMEM-CP, 3 regidors del Grup 
JXCAT- JUNTS, la regidora del Grup SOM-AM i el regidor del Grup CUP-AMUNT. 
 

 
Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
 
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=263.0&endsAt
=486.0 

“CODI DE CONDUCTA DELS ÀLTS CÀRRECS 
AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ 

 
 

ÍNDEX 

1. Introducció  
2. Objecte 
3. Àmbit subjectiu 
4. Principis ètics i de bon govern  
5. Normes de conducta dels alts càrrecs 
6. Mecanismes de control intern 
7. Règim sancionador 
8. Aprovació, vigència i revisió del codi  
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1. INTRODUCCIÓ  

 
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs 
que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres 
d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.  
 
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
 
2. OBJECTE 

 
Aquest codi té dos objectius fonamentals:  
 

 Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs de l’Ajuntament 
de les Masies de Voltregà i les normes de conducta que se’n deriven.  

 

 Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació 
dels ens locals.  

 
 

3. ÀMBIT SUBJECTIU 

 
El present codi és aplicable als alts càrrecs de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà. Als 
efectes del codi tenen la condició d’alts càrrecs:  
 

 Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.  
 

 Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria 
de règim local.  

 

 Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes 
autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital 
social íntegrament públic.  

 
 

4. PRINCIPIS ÈTICS I DE BON GOVERN  

 
4.1. Principis ètics  
 
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les 
seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents:  
 

 Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.  
 

 Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en benefici 
exclusiu dels interessos públics.  

 

 Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de naixement, 
ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social.  

 

 Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una 
actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos.  
 

 Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.  
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4.2. Principis de bon govern  
 

 Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció 
dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la imparcialitat i l’interès 
comú.  

 

 Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les 
actuacions i decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les decisions i 
actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret de la ciutadania a una 
informació accessible i comprensible.  

 

 Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del 
municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de 
decisions, així com en la introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i les 
polítiques públiques.  

 

 Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals per 
garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com al resultat.  

 

 Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les 
peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i 
comprensible i garantir l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la informació sobre 
les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a conèixer, respectant sempre 
la protecció de dades i el dret a la privacitat.  

 

 Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns 
públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir la 
confiança dipositada mitjançant el sufragi universal.  

 

 Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de coordinació entre 
les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració d’informació i serveis.  

 

 Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió 
contínua de l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les necessitats de la 
ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis.  

 

 Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori el 
vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació 
dels serveis.  

  
 

5. NORMES DE CONDUCTA DELS ÀLTS CÀRRECS  

 
5.1. Compromisos generals  
 

 Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni 
utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació.  

 

 Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets 
patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament. 
Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que variïn 
les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del mandat. Aquest 
compromís s’entén sens perjudici del compliment de les obligacions establertes en 
matèria d’incompatibilitats.  

 
5.2. Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès  
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Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera que 
poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l’exercici de les 
funcions i en la presa de decisions públiques.  
 
5.3. Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació 
d’aquest codi han de seguir els principis següents:  
 

 Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o 
privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.  

 

 Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe o 
indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgar-
se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur a terme cap 
tipus d’activitat privada que, directament o indirectament, entri en col·lisió amb els 
interessos públics.  

 

 No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora 
d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests 
supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats com 
a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha lliurat i la 
seva destinació final. En cap cas podrà ser per a ús personal de l’alt càrrec.  

 

 No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin relacionats 
amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la transparència les 
assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb especificació del dia i 
l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació.  

 

 Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres 
administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, universitats o 
entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades oficialment per raó del 
càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el 
pagament de viatges, desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni 
d’un particular. Excepcionalment, per acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà 
autoritzar l’acceptació del pagament de viatges, desplaçaments o allotjaments per part 
d’una empresa, entitat privada o un particular, en supòsits d’interès públic degudament 
justificats. Qualsevol invitació s’ha de fer pública, amb esment de l’entitat, persona física 
o jurídica, el lloc i el motiu de la inv3itació.  

 

 Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució 
pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció de 
personal, i garantir que els processos es desenvolupen d’acord amb els principis de 
transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de 
sostenibilitat i igualtat de gènere.  

 

 Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que 
mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interès, 
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon 
govern i la normativa de desplegament.  

 
5.4. Compromisos en relació amb la ciutadania  
 

 Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves 
funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en què 
la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats drets o interessos 
de terceres persones, d’acord amb la normativa d’aplicació.  
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 Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del 
càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència, i, 
en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.  

 

 Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per 
a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de 
l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen.  

 

 Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la 
ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través d’instruments 
de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.  

 
 

6. MECANISMES DE CONTROL INTERN 

 
6.1. La corporació ha d’aprovar un mecanisme de control intern que vetlli pel compliment del 
codi. El Ple de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà atribuirà aquestes funcions a un dels 
òrgans col·legiats ja existents o bé a un de nova creació i en determinarà el seu 
funcionament. 
 
L’òrgan que tingui encomanades aquestes funcions s’haurà de reunir com a mínim dos cop 
l’any i sempre que es produeixi una denúncia o queixa en relació amb la conducta ètica 
dels alts càrrecs de l’Ajuntament. 
 
6.2. Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són:  
 

 Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi.  
 

 Formular recomanacions i propostes de millora.  
 

 Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que 
correspongui en cas d’incompliment del codi.  

 

 Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut.  
 

 Promoure la difusió i el coneixement del codi.  
 

 Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es 
farà públic a través del portal de la transparència.  

 

7. RÈGIM SANCIONADOR  

 
7.1. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats o declaracions és sancionat 
d’acord amb el règim específic establert per la legislació aplicable en aquesta matèria. En el 
cas d’incompliment de les normes de conducta a què fa referència aquest Codi, relatives a 
la gestió i aplicació dels recursos públics, és aplicable la normativa reguladora de la 
responsabilitat comptable i, si escau, la legislació específica reguladora d’aquesta matèria. 
 
7.2. El procediment sancionador aplicable és el que estableix la legislació de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques, garantint, en tot cas, el principi de contradicció 
i defensa i separació de la fase instructora i sancionadora. 
 
7.3. L’òrgan competent per a incoar i resoldre els procediments sancionadors al personal 
directiu i al personal eventual serà l’òrgan competent en matèria disciplinària d’acord amb la 
normativa de funció pública i la de règim local, previ dictamen de l’òrgan a qui se li encomanin 
les funcions de control intern qui podrà sol·licitar als serveis jurídics els informes que 
consideri. 
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7.4. L’exigència d’eventual responsabilitat als càrrecs electes municipals correspon al Ple de 
l’Ajuntament de les Masies de Voltregà. En aquest cas, la proposta de sanció o, si escau, 
l’arxivament, ha d’ésser prèviament informat per l’òrgan a què fa referència l’article 89.2 de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre. 
 
7.5 En cas d’incompliment dels principis i/o normes de conducta establerts per a la resta de 
persones subjectes a aquest Codi s’aplicarà la normativa reguladora del règim disciplinari 
dels empleats públics quan l’incompliment impliqui, alhora, la comissió d’alguna falta 
disciplinària recollida en dita normativa. 
 
 

8. APROVACIÓ, VIGÈNCIA I REVISIÓ DEL CODI 

 
Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi 
expressament la seva modificació o derogació” 

 

04.- Expedient 737/2021. Aprovació de  l’expedient de licitació i convocatòria de 
licitació de la contractació del servei de manteniment i revisió dels extintors, 
boques d’incendi i sistemes de detecció d’incendis en els equipaments 
municipals de les Masies de Voltregà. 
 
Relació de fets 

 

Per Provisió d’Alcaldia de data 13 de setembre de 2021 s’ha donat inici a l'expedient 

737/2021 per a la contractació del servei de manteniment i revisió dels extintors, boques 

d’incendi i sistemes de detecció d’incendis en els equipaments municipals de les Masies 

de Voltregà.  

 

Vist l’informe tècnic/memòria justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la contractació 

proposada del servei. 

  

Vist que s’ha emès informe d'Intervenció respecte l’existència de consignació 

pressupostària suficient i adequada i informe de Secretaria sobre la legislació aplicable, 

el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte. 

 

Vist que s’han incorporat a l'expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars 

i els Plecs de Prescripcions Tècniques. 

 

Atès que donada la característica del servei a licitar es considera com procediment més 

adequat el procediment obert simplificat, atenent a la millor oferta amb diferents criteris 

d’adjudicació i tramitació ordinària. 

 

Fonaments de dret 

 

I: En matèria de competència: 

 

-Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local. 
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-Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

 

II: En matèria de contractació: 

 

-Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposa a l’ordenament 

jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014: 

-article 117 de la LCSP disposa que una vegada s'ha confeccionat l'expedient de 

contractació, l'òrgan competent ha de procedir a la seva aprovació i ha de disposar 

l'obertura del procediment d'adjudicació. 

-article 159 de la LCSP regula la utilització del procediment obert simplificat en les 
adjudicacions dels contractes. 
 
-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
-Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic. 
 
-Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, 
i la seva normativa de desplegament. 
 
-Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat. 
 
-Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores. 
 
-Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònic 
a l’Administració de la Generalitat.  
 
D’acord amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP, la competència com a òrgan 
de contractació correspon al Ple  atès que la durada del contracte és superior a quatre 
anys. 
 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 

tramitació ordinària, per a la contractació del servei de manteniment i revisió dels 

extintors, boques d’incendi i sistemes de detecció d’incendis en els equipaments 

municipals de les Masies de Voltregà.  

 

El valor estimat del contracte, incloses les cinc anualitats, és de CINC MIL DOS-CENTS 

UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (5.201,60.-€), IVA exclòs.  

 
SEGON.- AUTORITZAR la despesa anual per una quantia de MIL DOS-CENTS 
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CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (1.258,79.-€), IVA  inclòs, 
amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost de despesa 
vigent: 1532.21001 Conservació del domini públic, 312.21201 Manteniment dispensaris, 
321.21201 Manteniment equipaments educatius, 330.21200 Manteniment equipaments 
culturals, 342.21200 Manteniment equipaments esportius i 920.212 Conservació 
equipaments municipals serveis generals. I efectuar les oportunes consignacions 
pressupostàries en les següents anualitats. 

 

TERCER.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 

Prescripcions Tècniques que regiran aquest contracte de serveis. 

 

QUART.- APROVAR l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment 

obert simplificat, millor oferta utilitzant diversos criteris d’adjudicació a través d’edictes 

que es publicaran al Perfil de contractant per tal que durant el termini de vint dies naturals 

des de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant es puguin presentar 

les proposicions que s’estimin pertinents. 

 

CINQUÈ.- NOMENAR les següents persones membres de la Mesa de contractació: 

-President: Francesc Xavier Pérez Arquijo, com a funcionari de carrera de la corporació. 

-Vocal: Albert Plana Domènech, com a personal laboral fixe de la corporació. 

-Vocal: Núria Molas Capdevila, com a funcionària de carrera de la corporació. 

-Vocal: Montserrat Puigvi Camps, com a personal laboral fixe de la corporació. 

-Secretari: el secretari/interventor de l’Ajuntament o persona en qui delegui. 

 

SISÈ.- PUBLICAR  l'anunci de licitació i els documents de l’expedient en el perfil de 
contractant amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Seguidament es sotmet a votació l’anterior proposta la qual és aprovada per 
unanimitat dels 11 membres que componen el Pledels 6 regidors del Grup SUMEM-
CP, 3 regidors del Grup JXCAT- JUNTS, la regidora del Grup SOM-AM i el regidor del 
Grup CUP-AMUNT. 

 

Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
 

https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=486.0&endsAt
=655.0 

05.- Expedient 1317/2021. Aprovació de la pròrroga durant l’any 2022 del Pla Local 
de Joventut 2018-2021. 
 
Atès  que  el  Pla  Local  de  Joventut  és  l’instrument  de  planificació  estratègica  o  
definició  de  les polítiques  públiques  que  permet  pensar  prèviament  en  la  millor  
intervenció  segons  les  necessitats existents  i  els  recursos  disponibles.  Així  mateix,  
el  Pla  és  una  eina  que  permet  conèixer  i  definir, decidir  i  coordinar,  impulsar  i  
dirigir  les  polítiques  locals  en  matèria  de  joventut,  essent  la  seva finalitat  la  



 
 

Ajuntament de les
Masies de Voltregà

d’impulsar  les  Polítiques  integrals  de  joventut  per  assolir  els  objectius  generals  
del  Pla Nacional  de  Joventut. 
 
Atès  que  el    el  22  de  març  de  2018  el  Ple  de  l’Ajuntament  de  Les  Masies  de  
Voltregà  va  aprovar  el Pla  Local  de  Joventut  2018-2021.  
 
Atès  que  durant  2020  i  2021  ens  hem  vist  afectats  per  una  crisi  sanitària  que  
ha  impossibilitat  el funcionament  habitual  de  les  administracions  i  en  concret  de  
l’Ajuntament  de  Les  Masies  de Voltregà. 
 
Atès  a  l’informe  presentat  per  la  Tècnica  de  joventut  de  l’Ajuntament  de  Les  
Masies  de  Voltregà, on  proposa  la  pròrroga  d’aquest  pla  que  durant  l’any  2022,  
sense  aturar  els  treballs  per  assolir  els objectius  del  Pla  vigent,  essent  la  
participació  i  el  treball  transversal  essencial  per  a  plantejar polítiques  locals  que  
siguin  útils  per  al  desenvolupament  dels  i  les  joves  del  municipi.  
 
Es  proposa  al  Ple  de  la  Corporació  l’adopció  dels  següents  acords: 
 
ACORDS:  
 
PRIMER.-  PRORROGAR  durant  l’any  2022  el  Pla  Local  de  Joventut  2018-2021  
amb  el  compromís d’elaborar  el  proper  durant  el  2022.  
 
SEGON.-    COMUNICAR  aquest  acord  a  la  Direcció  General  de  Joventut  als  
efectes  oportuns.   
 
 

Seguidament es sotmet a votació l’anterior proposta la qual és aprovada per 
unanimitat dels 11 membres que componen el Ple dels 6 regidors del Grup SUMEM-
CP, 3 regidors del Grup JXCAT- JUNTS, la regidora del Grup SOM-AM i el regidor del 
Grup CUP-AMUNT. 

 
Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
 
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=655.0&endsAt
=755.0 

 
 06.- Exp. 1355/2021. d’acord Plenari de Ratificació de la Modificació dels Estatuts 
del Consorci del Ter (Exp. 1355/2021) 
 
Part expositiva: 
 

1. L’any 1998 es va constituir el Consorci Alba-Ter, ens integrat per diverses entitats locals 
amb les finalitats que es recullen als estatuts el conjunt de les quals té com a element 
comú vertebrador la conca del riu Ter a fi de possibilitar unes actuacions de planificació, 
promoció i altres iniciatives vinculades al riu coordinades entre tots els municipis de la 
vora del riu i de la seva àrea d’influència en tot el seu recorregut superant les limitacions 
que comportarien les actuacions aïllades per part de cada municipi.  
 

2. Després de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), norma que va obligar a una adaptació 
dels estatuts dels Consorcis, i en el cas concret dle Consorci del Ter a l’adscripció del 
Consorci a un dels ens que en formen part (DA 20 Llei 30/1992 en la redacció donada 

https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=655.0&endsAt=755.0
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=655.0&endsAt=755.0
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per la LRSAL). En el cas d’aquest Consorci, es va proposar l’adscripció a l’Ajuntament 
de Girona  atenent a la major aportació anual i, alhora, a la major població d’aquest ens 
local.  
 

3. Amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
es recollí part del redactat de la LRSAL en els articles 118 i següents, conservant així la 
necessitat d’adscripció a un ens territorial. 
 

4. Amb l’acceptació per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva com a membre del 
Consorci i davant de la necessitat de modificació de l’article 2 dels estatuts als efectes 
d’incorporar dit Ajuntament, s’ha procedit a modificar altres articles dels estatuts amb 
diferents finalitats: 
 

a. Modificació de l’article 1 que consisteix en la substitució d’aquella normativa derogada. 

En efecte, d’acord amb el nou redactat s’ha suprimit tot allò que feia referència a la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local 

atès que fou derogada per la Llei 40/205, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

b. Modificació de l’article 2 que consisteix en una millor redacció de l’apartat primer, la 

inclusió del municipi de Cassà de la Selva com a ens consorciat, en el paràgraf segon, 

així com també la modificació del dret de vot dels Consells Comarcals, arran de l’acord 

de l’Assemblea de data 20 de juliol de 2021. 

c. Modificació de l’article 12 que consisteix en una millor redacció del paràgraf segon en 

relació a la composició del Consell de Govern, on es suprimeix la limitació de dos 

representants d’organismes radicats en un mateix municipi. 

d. Modificació de l’article 23 que consisteix en incloure la figura de la tresoreria del 

Consorci, omesa fins a la data, per tal de donar compliment al Reial Decret 128/2018, 

de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local 

amb habilitació de caràcter nacional. 

e. Modificació de l’article 27 que consisteix en efectuar la remissió de l’annex en relació a 

les aportacions dels Consells Comarcals, i aclariment en relació als increments de les 

quotes. 

f. Modificació de l’annex dels estatuts consistent en especificar les quotes dels 

ajuntaments i dels consells comarcals consorciats. 

 
5. En data 29 de setembre de 2021 es va procedir a l’aprovació de la modificació dels 

estatuts vigents publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 30 de 
setembre de 2021 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de 
setembre de 2021. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins 
d’interès comú. 
 
Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen 
aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatus. 
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Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant 
amb un major detall aquests ens. Concretament, l’article 322 del Reglament relatiu a la 
modificació dels estatuts del consorci  preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu 
òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres 
entitats consorciades i acordada  amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst 
al seu torn als articles 313 i següents. 
 
Els articles 118 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic que regulen el règim jurídic dels Consorcis. 
 
La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal 
de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2 ROAS. 
 
Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria 
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots 
aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció 
municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals 
(ROF) i l’esmentat RD 128/2018. 
 
La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió 
Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que 
determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres, del 
ROF. 
 
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels 
següents:   
 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova 
denominació Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per 
acord plenari del passat 2 d’octubre, d’acord amb el text que figura adjunt.  
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova 
denominació Consorci del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la 
modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que 
l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals.  
 
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcaldessa de 
les Masies de Voltregà, il·lma. Sra. Verònica Ruiz Leiva, a signar tots i cada un dels 
documents necessaris per a dur a terme els anteriors acords. 
 

Seguidament es sotmet a votació, la qual és aprovada amb 9 vots a favor, corresponents als 
6regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i 2 abstencions de la 
regidora del Grup SOM-AM i el regidor del Grup CUP-AMUNT. 

 

Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
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https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=755.0&endsAt
=889.0 

 

Proposta d’urgència per la inclusió a l’ordre del dia de Moció presentada pel Grup 
Municipal de Junts per Catalunya- Les Masies de Voltregà en favor d’aplicar 
mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil. 

 
Inclusió per urgència a l’ordre del dia del Ple de la Moció presentada pel Grup Municipal 
de Junts per Catalunya- Les Masies de Voltregà en favor d’aplicar mesures urgents en 
la lluita contra l’atur juvenil  
 
L’Alcaldessa de conformitat amb el previst en l'article 91.4 i 97 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, per les següents raons d’urgència: 
 
- Donar curs a la petició formulada pel Grup Municipal de Junts per Catalunya - Les 
Masies de Voltregà en favor d’aplicar mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil . 

  
Desitja sotmetre a la consideració del Ple el següent assumpte no inclòs en l'ordre del 
dia, per al seu debat i, en el seu cas, aprovació per aquest.  
 

La petició d’inclusió per raó d’urgència de la Moció es sotmet a votació: 
 

La qual és aprovada amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP i 
els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i 2 abstencions de la regidora del Grup SOM-Voltregà 
-AM i el regidor del Grup CUP-AMUNT. 

 
Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
 
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=889.0&endsAt
=929.0 

 
07.- Expedient 1181/2021. Moció del grup municipal SOM Voltregà per exigir 
mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat. 
 

L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat 
espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial 
del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una  
clara pèrdua de competitivitat. 
 
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquest estiu hem assistit a una 
escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 140€/MWh, molt per 
sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de gener, en aquell cas a 
causa dels efectes del temporal Filomena. 
 
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé 
considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de 
Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense 
anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va 
transcendir mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia 
social” mentre reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies veuran 
incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem que és d’una enorme 
irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders públics no poden 

https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=755.0&endsAt=889.0
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=755.0&endsAt=889.0
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=889.0&endsAt=929.0
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=889.0&endsAt=929.0
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fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran empreses energètiques 
que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic. 
 
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb 
els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos 
exMinistres en consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de 
cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que 
estem veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques 
com les efectuades per algunes companyies elèctriques consistents en buidar els 
embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu 
més elevat possible, entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció del 
regulador públic. 
 
Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en 
la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat 
clarament insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes beneficis que 
generen les elèctriques a partir d’un bé essencial. 
 
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat 
en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir 
les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els ajuntaments qui 
hauran de respondre destinant majors recursos des dels serveis socials, és a dir, 
intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat no han estat capaços de solucionar 
en la regulació del mercat elèctric. 
 
Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines 
disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar 
la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de 
renda i la situació personal i familiar. 
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que 
aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model 
oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb 
participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats 
energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en petits 
projectes en forma de cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la 
implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables. 
 
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest 
canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, 
l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables. 
 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous 
mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu, 
competitiu, sostenible ambientalment i transparent. 
 
Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la 
càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que 
hem viscut aquest estiu. 
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Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments 
per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials. 
 
Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre 
els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica. 
 
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies 
renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor de 
la ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables. 
 
Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els 
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses 
i ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat 
energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població. 
 
Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next 
Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora 
permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.  
 

Seguidament es sotmet a votació l’anterior proposta la qual NO S’APROVA, 5 vots 
a favor dels 3 membres del Grup JXCAT- JUNTS, la regidora del Grup SOM-AM i 

el regidor del Grup CUP-AMUNT, i 6 abstencions dels 6 regidors del Grup SUMEM-

CP. 

 
Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
 

https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=929.0&endsAt
=1513.0 

08.- Expedient 1197/2021. Moció del grup municipal SOM Voltregà per al retorn a 
l’IVA reduït del 10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica.  
 
En l’últim trimestre del 2012, per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica, el govern 
espanyol va augmentar fins al 21% l’IVA del sector de la imatge personal, amb la 
promesa per part del llavors ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, de retornar a la 
situació d’IVA reduït tan bon punt millorés l’economia. D’aquesta manera, les 
perruqueries, barberies i certs serveis d’estètica van passar d’un IVA del 8%, en tant 
que serveis essencials, al tipus general del 21%. 
 
Aquesta pujada de l’IVA havia de ser temporal i així ho van assumir la majoria de 
professionals del ram, que davant les dificultats econòmiques que patia la ciutadania 
van fer un gran esforç perquè la pujada de l’impost no repercutís en la clientela. Lluny 
del que va prometre el govern del Partit Popular, vuit anys després la pujada de l’IVA 
persisteix. És per aquest motiu que el sector de la imatge personal s’ha unit a nivell 
estatal, mitjançant plataformes com “Creure en Nosaltres”, per a reclamar el retorn a 
l’IVA reduït aplicat als sectors essencials. 
 
L’any 2018, el PSOE (llavors a l’oposició) va presentar una proposició no de llei (PNL) 
per a restituir l’IVA reduït al sector. Malgrat comptar amb el suport de la majoria de 
partits, a dia d’avui aquesta no ha estat aplicada, davant la negativa del propi PSOE –
ara a govern- de retornar a la forma reduïda de l’impost. En la mateixa línia, els 
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socialistes han donat l’esquena a una nova PNL presentada per ERC amb el suport de 
l’Aliança Empresarial per la Perruqueria i l’Estètica. 
 
Atesa la dificultat del moment actual, el sector necessita més que mai que aquesta 
reivindicació es faci realitat. Si la pujada de l’IVA del 2012 ja dificultava considerablement 
la viabilitat de molts d’aquests negocis, amb l’arribada de la pandèmia va ploure sobre 
mullat: primerament, amb el tancament total de l’activitat durant tres mesos, i 
posteriorment amb les restriccions sanitàries. Es calcula que, els darrers nou mesos de 
2020, la facturació de les perruqueries va caure un 38,9% respecte del mateix període 
de l’any anterior (xifra que, en el 67,8% dels negocis, arribà al 50%), i s’estima que 
durant la pandèmia el sector ja ha perdut al voltant del 30% de les empreses existents, 
deixant a l’atur més de 30.000 persones i encara avui en situació d’ERTO més de 8.000. 
El sector s’ha mostrat totalment comprensiu davant la realitat de la pandèmia i, un cop 
més, ha estat a l’alçada de les circumstàncies, invertint importants sumes econòmiques 
en protocols de seguretat i d’adaptació. Per aquest motiu és necessari que, en vista de 
la delicada situació que viuen molts d’aquests negocis, es recuperi l’IVA reduït i s’acabi 
amb aquest greuge comparatiu. En cas contrari, s’estima que més de la meitat dels 
negocis tindran problemes per a continuar la seva activitat. 
 
Cal tenir en compte la rellevància social i econòmica d’aquest sector, que no només 
ofereix un servei de primera necessitat àmpliament sol·licitat per la ciutadania, sinó que 
també dona feina a més de 150.000 professionals, majoritàriament dones joves d’entre 
20 i 35 anys, i genera uns 50.000 llocs de treball indirectes. Cal considerar també que 
un 90% del sector està integrat per micropimes amb menys de 3 treballadors, i en bona 
part per professionals en règim d’autònoms. 
 
Per tot l’exposat, el grup municipal de SOM VOLTREGÀ proposen al Ple de l’Ajuntament 
de les Masies de Voltregà l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- INSTAR el govern espanyol a complir les PNL aprovades per a la restitució 
de l’IVA reduït del 10% al sector de les perruqueries, barberies i estètiques, ja que d’això 
en depèn la viabilitat de molts d’aquests negocis. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al govern espanyol, concretament, al seu President, 
a la ministra d’Hisenda i a la ministra de Treball i Economia Social. 
 

Seguidament es sotmet a votació l’anterior moció la qual és aprovada per unanimitat 
dels 11 membres que componen el Pledels 6 regidors del Grup SUMEM-CP, 3 
regidors del Grup JXCAT- JUNTS, la regidora del Grup SOM-AM i el regidor del Grup 
CUP-AMUNT. 

 
Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
 
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=1513.0&endsA
t=1574.0 

 
09.-Expedient 1345/2021.- Moció conjunta presentada pels grups municipals de 
SOM Voltregà i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-Amunt) de modificació del 
Reglament Orgànic Municipal per la creació d’una Comissió Informativa 
 
Exposició de motius 
 
Un cop situades al meridià dels quatre anys de mandat municipal.  

https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=1513.0&endsAt=1574.0
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=1513.0&endsAt=1574.0
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Havent passat per les circumstàncies de pandèmia.  
 
Assentada la nova Alcaldessa i l'ampliació de l’equip de govern. 
 
Amb el rodatge de dos anys llargs Plens Ordinaris i Extraordinaris en què el to de 
col·laboració entre totes les regidores ha estat el més destacable. 
 
En constatar qui signa aquesta moció que hi ha molts temes treballats per l’equip de 
govern que passen desapercebuts a l’oposició i veient que hi ha temes desatesos per 
manca de comunicació entre govern i oposició.  
 
Sense ànim de posar pals a les rodes a la governança municipal, ans al contrari, 
estalviar a la Corporació intervencions al Ple demanant informació.  
 
Per aquests motius, el grup municipal de SOM Voltregà les Masies de Voltregà, 
conjuntament amb el de la CUP-Amunt de Les Masies de Voltregà proposa al ple de 
l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
1. Demanar la Modificació del Reglament orgànic Municipal (en endavant ROM) que 
permeti l’establiment i reguli el funcionament i composició de la Comissió Informativa 
entre Plens Ordinaris.  
 
2. Que aquesta Comissió Informativa sigui un òrgan amb caràcter deliberant, sense 
atribucions resolutives, amb funció d’estudi, informe i consulta dels assumptes que hagin 
de ser sotmesos a Ple Municipal, dels decrets a Alcaldia abans de la seva signatura, 
dels temes a tractar a les a Junta de Govern Local, dels acords a prendre de conformitat 
amb els Plans d’actuació Municipal i de qualsevol altre punt que calgui incloure a petició 
de qualsevol dels seus membres.  
 
3. Que s’estableixi una periodicitat setmanal de les Comissions, d’acord amb les juntes 
de Govern Local, les convocatòria a Ple i a l’eventual participació en comissions.  
 
4. Que les sessions siguin públiques i se n’aixequi acta que es remetrà al Ple.  
 

Seguidament es sotmet a votació l’anterior proposta la qual NO S’APROVA, 3 vots 
a favor de  la regidora del Grup SOM-AM i el regidor del Grup CUP-AMUNT i d’un 
regidor/a del grup de JXCAT-JUNTS   i 8 abstencions dels 6 regidors del Grup 

SUMEM-CP i 2 regidor/a del grup de JXCAT-JUNTS    
 
Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
 
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=1574.0&endsA
t=2115.0 

 
10.- Expedient 1346/2021. Moció presentada pel grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP-Amunt) per la que s’encomana a l’Ajuntament per a que 
impulsi una consulta popular per via de referèndum d’àmbit municipal sobre si 
Vinyoles vol esdevenir una Entitat Municipal Descentralitzada.  
 
Exposició de motius 

https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=1574.0&endsAt=2115.0
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=1574.0&endsAt=2115.0
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Existeix al nostre municipi, al poble de Vinyoles, que voldrien un més gran grau de 
capacitat de gestió i independència en la presa de decisions que puguin afectar al seu 
poble.  
 
Creient que no es tracta estrictament d’un desig d’esdevenir municipi independent i que, 
en cas de que així ho fos, caldria establir passos intermitjos com seria esdevenir una 
Entitat Municipal Descentralitzada. 
 
Sent com ara que desconeixem si aquest és un sentiment compartit i majoritari al poble.  
 
Entenent que la lliure expressió de les opinions no pot ser mai motiu de baralla, ans 
d’apropament i diàleg entre iguals.  
 
Convençuts que l’exercici de la democràcia no s’esgota a les eleccions, que col·lectius, 
grups socials i ciutadans vinculats a un àmbit territorial com  el municipal demanen cada 
cop amb més força el dret a ser escoltats i participar en els assumptes públics.  
 
Tot i que el més apropat a la participació directa seria una consulta popular no 
referendària, tal com regula la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars 
no referendàries i altres formes de participació ciutadana. Però coneixedors que aquest 
text, tot i ser àmpliament validat per la càmera catalana amb el vot a favor de tots els 
grups polítics llevat de PPCA i Ciutadans, es troba impugnat al Tribunal Constitucional i 
no pot ser d’aplicació sense forçar la legalitat. 
 
Coneixedors de la sensibilitat dels grups municipals presents al consistori pel que fa a 
la no voluntat de forçar aquesta legalitat. A l’empara de l’article 9.2 de la constitución de 
l’estat espanyol que “busca fomentar una mayor participación ciudadana en los asuntos 
públicos, ya sea en la vida cultural, política, social o económica”. 
 
Coneixedors també del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local (LBRL). Que en el seu article 18 recull com un dels drets i deures dels 
veïns, “demanar la consulta popular en els termes previstos a la Llei “(apartat f). I a 
l’article 71 estableix que: “De conformidad con la legislación del Estado y de la 
Comunidad Autónoma, cuando ésta tanga competencia estatutariamente atribuida pare 
ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del 
Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la 
competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para 
los intereses de los vecinos, con excepción de los relatives a la Hacienda Local” I no 
sent el cas que ens ocupa relatiu a aquest aspecte. 
 
Atès que la Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per la via del referèndum; 
en el seu Títol III. De les consultes populars per la vida de referèndum d’àmbit municipal, 
al Capítol II. Consultes populars per la via de referèndum d’àmbit d’iniciativa institucional, 
permet i regula la iniciativa de la consulta popular per la via de referèndum d’àmbit 
municipal d’iniciativa institucional.  
 
Per tots aquests motius, proposem al Ple de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà, 
l’adopció dels següents ACORDS:  
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PRIMER.- Que l’Ajuntament de les Masies de Voltregà i més concretament la seva 
Alcaldessa impulsi, des de la iniciativa institucional, una consulta popular per via de 
referèndum d’àmbit municipal per esdevenir una Entitat Municipal Descentralitzada.  
 
SEGON.- Que aquest acord s’executi en la present legislatura.  

 
Seguidament es sotmet a votació l’anterior proposta la qual NO S’APROVA, 2 vots a 
favor de  la regidora del Grup SOM-AM i el regidor del Grup CUP-AMUNT, 6 vots en 
contra  6 regidors del Grup SUMEM-CP  i 3 abstencions dels  3 del grup de JXCAT-
JUNTS .   

 
Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
 
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=2115.0&endsA
t=3374.0 

 
11.- Moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Catalunya- Les Masies de 
Voltregà en favor d’aplicar mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil 
 
L'Estat espanyol encapçala la llista de països de l’OCDE amb la taxa d’atur juvenil més 
alta. Això vol dir que a Espanya 4 de cada 10 joves que volen treballar no tenen feina, 
concretament, a l’abril del 2021, Espanya va registrar un atur juvenil del 38%, havent-se 
arribat a un 42% durant el pic més alt de la pandèmia. A més, el sistema contractual i 
laboral fa que quan aconsegueixen inserir-se al mercat laboral, prop del 40% ho faci 
amb un contracte temporal que minva les seves possibilitats de construir un projecte de 
vida autònom i precaritza la seva situació.  
 
Cada vegada, tenim joves millor formats tot i que les dades d'abandonament dels estudis 
entre els joves (17,3%) segueixen sent bastant més elevades que la mitjana europea 
(10,2%). Queda doncs, molta feina per fer no només en termes d'inserció laboral juvenil, 
sinó també en la millora de la qualificació de determinants grups de joves, i en la relació 
entre centres educatius i empreses.  
 
A més, juntament amb la precarietat contractual i el caràcter temporal de la contractació 
juvenil, la necessitat d'una solució s'ha vist encara més accentuada pels efectes de la 
COVID-19. Això a més d'afectar l'atur estructural, també està vinculat a conseqüències 
negatives sobre els nivells dels salaris i l'estabilitat del sistema de pensions. Actualment, 
l'Estat espanyol no disposa d'una mà d'obra adequada per impulsar la competitivitat 
econòmica a nivell internacional; la qual cosa suposa també un problema per la sortida 
de la crisi econòmica causada per aquesta pandèmia.  
 
Aquesta situació hauria de preocupar greument al Govern i considerar la desocupació 
juvenil com una de les principals emergències socials i laborals del país. Les 
implicacions que es deriven d'aquesta situació també afecten a molts joves de Les 
Masies de Voltregà.  
 
Incrementar la contractació juvenil no temporal i la inserció en el mercat de treball de 
joves a través d'incentius empresarials per a la seva contractació per corregir la 
precarització i la temporalitat dels contractes afavorint l’adquisició d’experiència 
professional són part de les mesures que ja s’haurien d’estar desenvolupant.  
 
D’acord amb l’exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà 
 

https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=2115.0&endsAt=3374.0
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=2115.0&endsAt=3374.0


 
 

Ajuntament de les
Masies de Voltregà

Acorda:  
 

1. Instar a les administracions públiques competents a elaborar un Pla Estratègic 
d'Ocupació Juvenil i a impulsar les mesures necessàries per incrementar l'ocupació 

laboral i reduir la temporalitat dels contractes entre joves menors de 30 anys.   
 
2. Instar al Govern espanyol a impulsar reformes en l’àmbit laboral que fomentin la 

contractació indefinida, a través d’una simplificació dels contractes, millorin l’ocupabilitat 

dels joves i impulsin la modernització de la negociació col·lectiva.   
 
3. Instar al Govern espanyol a desenvolupar una reducció més severa i més dilatada en el 

temps per la quota d'autònoms menors de 30 anys per a fomentar la autoocupació i la 
creació d’empreses.  

 
4. Instar al Govern espanyol a avançar en l'elaboració d'una nova legislació específica que 

marqui les correctes condicions per desenvolupar el teletreball, que estableixi un marc 
de seguretat laboral en matèria de desconnexió digital, de dret a la privacitat en comptes 
i dispositius privats, de pagament dels costos domèstics derivats del teletreball, de 
flexibilitat de les jornades laborals i de conciliació de la vida laboral, familiar i social.  
 

5. Seguir fomentant cursos de formació per a autònoms i pimes des del consistori.  
 
6. Seguir apostant i destinant recursos per fomentar l'emprenedoria i l'autoocupació entre 

joves menors de 30 anys, tant des del consistori com a través dels diferents organismes 

supramunicipals.  
 
7. Seguir fomentant el creixement de convenis de formació dual i convenis de pràctiques, 

així com també des del mateix Ajuntament i els diferents centres educatius. 
 

8. Notificar aquests acords al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats, al Senat, al 
Parlament de Catalunya i als mitjans de comunicació als efectes oportuns. Així com 
també a la Joventut Nacionalista de Catalunya a qui agraïm la feina feta per treballar en 
aquest àmbit.  
 

Seguidament es sotmet a votació l’anterior moció la qual és aprovada per unanimitat dels 11 
membres que componen el Ple dels 6 regidors del Grup SUMEM-CP, 3 regidors del Grup 
JXCAT- JUNTS, la regidora del Grup SOM-AM i el regidor del Grup CUP-AMUNT. 

 
Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
 
https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=3374.0&endsA
t=3939.0 

 
12.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia des de la última sessió plenària 
ordinària 
 
13.- Donar compte dels Acords de la Junta de Govern Local des de la última sessió 
plenària ordinària. 
 
14.- Donar compte dels Decrets de contractació des de la última sessió plenària 
ordinària. 
   

C. PRECS I PREGUNTES  

https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=3374.0&endsAt=3939.0
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Podeu fer el visionat d’aquest punt en el següent enllaç: 
 

 

https://masiesv.video/session/sessionDetail/ff8080817c8297d4017c8452824801b2?startAt=3939.0&endsA
t=4210.0 
 




