ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
CELEBRADA EL DIA 2 DE FEBRER DE 2022
Acta número 01/22
A Sant Pere Sallavinera, el dia dos de febrer del dos mil vint-i-dos, a un quart de set de la
tarda, (18:15h), a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila es va reunir el Ple de la Corporació
municipal sota la Presidència del Sr. Alcalde, en Matias Bosch Bacardit, amb l’assistència
dels Regidors/es, Sr. Jordi Boil Casanovas, Sra. Terència Torra Montraveta i Sr. Josep
Picanyol López, excusant la seva presència la regidora Sra. Maria Ortega Moyano, assistits
del Secretari interventor de l’Ajuntament, Sr. Jordi Argerich Codina, que dona fe de l’acta,
amb l’objecte de celebrar sessió ordinària convocada per a aquest dia, en primera
convocatòria.
Oberta la sessió per la Presidència a l’hora abans esmentada i comprovat el quòrum
d’assistència necessària per a que es pugui celebrar, es procedeix a conèixer els assumptes
compresos en l’ordre del dia, adoptant al respecte els acords següents:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de la minuta de l’acta de la sessió anterior,
de caràcter ordinari, celebrada el dia 27 de desembre de 2021.
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior,
celebrada el dia 27 de desembre de 2021, de caràcter ordinari, per tant, es dona per
llegida.
L’Alcalde pregunta si algú té alguna observació a fer. Donat que no hi ha cap observació,
l’Alcalde pregunta si algú té alguna objecció a l’aprovació de l’acta. Ningú no es manifesta i
l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 27 de desembre de 2021, es dona per aprovada
per assentiment.
2.- EXP. 18/2022. Proposta de sol·licitud d’ajuts a la Diputació de Barcelona
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
Vist el Catàleg de la xarxa de Governs Locals 2022 que s’emmarca en el Pla de mandat
2021-2023, de la Diputació de Barcelona.
Valorades les diverses activitats que es proposen dur a terme durant l’any 2022,
susceptibles de poder-se acollir al suport tècnic, material i/o econòmic de la Diputació de
Barcelona, es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:
Sol·licitar suport tècnic i/o econòmic a la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de
la Xarxa de Governs Locals 2022, per a la realització de les següents activitats:
Nom de l’actuació
Taichi per a la població i curs
de risoteràpia
Rehabilitació de la captació del
pou de les Feixes
Catàleg de masies
Rètols
i
senyalitzacions
diverses seguretat viària

Programa/Recurs
Salut Pública. Promoció de la salut
Salut Pública. Millora d’infraestructures per
garantir la qualitat de l’aigua de consum humà
Urbanisme i habitatge. Planejament urbanístic per
a petits municipis
Territori i Parcs Naturals. Actuacions de seguretat
viària urbana

Assumpció de la figura de
Delegat de Protecció de Dades
(DPD)
Subvencions per a la prestació
de les funcions públiques de
Secretaria-Intervenció
Anàlisi de fonts naturals
Taller educació per a la salut

Innovació i governs digitals. Suport en continuïtat
en protecció de dades (SCPD)
Administració Local. Subvencions per a la prestació
de les funcions públiques de Secretaria-Intervenció
Medi Ambient. Avaluació de la qualitat de les
aigües
Salut Pública. Activitats d’educació per a la salut

La proposta va ser aprovada per unanimitat.
3.- EXP. 13/2022. Proposta d’aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria
realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici de 2021.
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària
durant l’exercici 2021 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions
d’ingrés directe, liquidats per aquest ens.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els
fons transferits a aquest ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

-

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2021:

Rebuts.............................................................................................
Liquidacions .....................................................................................
-

808,27 €
872,16 €

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2021:

Rebuts ............................................................................................
Liquidacions .................................................................................

23.042,61 €
5.878,90 €

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda:
Únic.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2021 presentada per l’ORGT.

4.- EXP. 189/21. Proposta d’acord d’aprovació provisional de pla de millora

urbana d’ordenació volumètrica de fàbrica per a extrusió de plàstic destinat
a envasat alimentari a la parcel.la única de la UA2
Vist el "Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de fàbrica per a extrusió de plàstic
destinat a envasat alimentari a la parcel.la única de la U.A.2 del terme municipal de Sant
Pere Sallavinera".
Vist l’acord d’aprovació inicial adoptat en sessió plenària el dia 2 de juny de 2021.
Atès que s’han dut a terme les preceptives publicacions i comunicacions, així com s’ha
sol·licitat informe als Departaments de la Generalitat i altres administracions públiques
afectades en l’àmbit de les seves competències.

Vist que durant el període d'informació pública durant el dies 7 de Juliol al 7 d’Agost, no
s’han produït al·legacions.
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals per a procedir a l’aprovació
provisional de data 14 de gener de 2022, amb les consideracions que es reprodueixen
fidelment:
“Els documents presentats donen resposta a les prescripcions normatives que imposa la
tramitació i adequació d’un PMU als informes sectorials, llevat del rescabalament del
informe del Departament d’Empresa i Treball, ja que considera que no hi ha cap
establiment AG a menys de 2000m.
No obstant això, no es té en compte que la implantació de la fàbrica d’extrusió, que
motiva la redacció del PMU, és un establiment AG i que, conseqüentment, caldrà
analitzar les repercussions d’aquesta implantació amb les preexistències. Per tant aquest
informe serà vinculant i previ a l’autorització ambiental per la implantació de l’activitat
si bé pot no ser exigible per la redacció del PMU, ja que el PMU tracta de l’ordenació de
volums.
El document tampoc inclou el EAMG que recomana l’Àrea de Barcelona. Autoritat del
Transport Metropolità, per no ser preceptiu. No obstant, qui subscriu també creu que
seria recomanable disposar-lo per trametre’l a la CTUCC, sense que això impedeixi
l’aprovació provisional del document i la seva tramesa a la CTUCC”.
Atès allò que disposen els articles 68 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer, i 90 i 91 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, que
modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local,
el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar provisionalment el "Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de
fàbrica per a extrusió de plàstic destinat a envasat alimentari a la parcel.la única de la
U.A.2 del terme municipal de Sant Pere Sallavinera", amb les condicions, consideracions i
recomanacions dels informes sectorials rebuts i de l’informe tècnic de data 14 de gener de
2022, fent constar de forma expressa que els canvis introduïts respecte a l’aprovació inicial
deriven dels informes emesos dels diferents organismes, i que es recullen en un document
únic.
Llistat informes sectorials rebuts:
-Informe Agència Catalana de l’aigua (14-08-2021)
-Informe Geològic. (03-08-2021)
-Informe Medi Ambient. Requeriment (23/07/2021) Requeriment (14-09-2021) Informe
(25-10-2021).
-Transports i Mobilitat (26-07-2021)
-Infraestructures de mobilitat. Carretera C-25. Informe amb aspectes a corregir (24-092021) Informe (11-11-2021)
-Seguretat Industrial. Electricitat i Hidrocarburs. Informe condicionat (05-10-2021)
-Seguretat Industrial. Establiment AG (06-10-2021)
-Patrimoni Arquitectònic i arqueològic (21-09-2021)
-Infraestructures Diputació Barcelona. Carretera N-141B (01-10-2021)
Segon.- Trametre el pla de millora urbana a la comissió territorial d'urbanisme de la
Catalunya Central, fent constar de forma expressa que els canvis introduïts respecte a

l’aprovació inicial deriven dels informes emesos dels diferents organismes, i que es
recullen en un document únic, a fi d'aprovar-lo definitivament.
Tercer.- Facultar al Sr Alcalde a signar quants documents siguin necessaris per fer efectiu
aquest acord.
5.- EXP. 17/2022. Acord de modificació de l’ordenança fiscal núm. 12,
reguladora de l’impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
Atès que cal modificar l'Ordenança reguladora de l'IIVTNU de conformitat amb el RDL
26/2021, com a conseqüència de la STC 182/2021.
Tenint en compte la disposició transitòria única del Reial decret llei 26/2021, de 8 de
novembre, en relació a l’adaptació de les ordenances fiscals, on en el seu paràgraf primer
estableix:
“Los ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana deberán modificar, en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de este real decreto-ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para
adecuarlas a lo dispuesto en el mismo”.
Per l’exposat es preceptiu i necessari que per part d’aquest Ajuntament es tramiti la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IIVTNU per tal d’adequar-la a tot el que
disposa l’esmentat reial decret llei.
Aquesta modificació s’ha de dur a terme en el termini de sis mesos des de l’entrada en
vigor del reial decret llei (10 de novembre de 2021), de manera que tant l’aprovació
definitiva com la corresponent publicació al BOP ha d’estar feta no més tard del 10 de
maig de 2022.
EL text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, paprovat 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.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
A C O R D S:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2022 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, REGULADORA DE L’IMPOST
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

SOBRE

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte
de publicació 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.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.

La proposta va ser aprovada per unanimitat.
6.- EXP. 21/2022. Proposta d’aprovació de la minuta del conveni entre
Sikarra Networks, sl i l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, de
col.laboració en el desplegament d’una xarxa d’accés a internet.
Durant l’any 2021 va tenir lloc la implantació de la fibra òptica al nostre municipi per
encàrrec de la Generalitat de Catalunya, instal.lant l’accés en portes de l’edifici
consistorial. A partir d’aquest punt cal realitzar el desplegament de la xarxa, realitzant la
promoció de construcció i manteniment l’empresa Sikarra Networks, sl, amb domicili
social a Els Prats de Rei. Aquests treballs es duran a terme de forma inicial en el nucli de
Sant Pere.
Vista la minuta de conveni que proposa l’anomenada empresa per subscriure amb aquest
Ajuntament amb les clàusules següents:
“1. L’Ajuntament donarà suport a Sikarra oferint l’ús de les torres, ubicacions, servituds
de pas o altres infraestructures propietat de l´Ajuntament pel creixement o
desplegament de la xarxa.
2. Que es facilitarà a Sikarra accés a aquestes instal·lacions per tal de poder realitzar
tasques de manteniment i reparació de qualsevol equip inclòs en la xarxa i així poder
oferir un servei òptim als usuaris de la xarxa desplegada al municipi.
3. L’Ajuntament no es fa responsable del trànsit de comunicacions que es produeixi en el
tram de la xarxa de radio-freqüència provinent de tercers a través de la interconnexió
amb la resta de la xarxa (Internet).

4. L’Ajuntament permet participar de la instal·lació actual i de la infraestructura de
radio-freqüència a l'empresa Sikarra, perquè la mantingui, configuri i ampliï a nivell
físic i lògic.
5. L'energia elèctrica que consumeixin aquests equips serà a compte de l´Ajuntament.
6. Que Sikarra ofereix a l´Ajuntament poder gaudir d´una connexió bàsica d´internet
gratuïta en la dependència que ens sol·liciti.
7. DURACIÓ: La durada del contracte serà de quatre(4)anys. Al final d'aquest període, el
conveni es prorrogarà tàcitament per períodes successius d’un any.
Qualsevol de les dues parts pot decidir no renovar-lo, comunicant-ho amb sis mesos
d'antelació a la finalització de cada període, mitjançant una carta certificada i justificant
de recepció.
8. FINALITZACIÓ: Qualsevol de les dues parts pot decidir la resolució unilateral del
contracte si no es compleixen els acords que comprèn aquest conveni, comunicant-ho per
escrit com a mínim en un (1)mes d’antelació.
9. Sikarra es reserva el dret a no renovar o cancel·lar el present conveni si la execució del
mateix suposa pèrdues econòmiques sostingudes durant 6 mesos, comunicant-ho a
l’Ajuntament amb un mínim d’un (1)mes d’antelació.
10. DRETS I OBLIGACIONS
10.1. Sikarra assumirà totes les despeses de muntatge, instal·lació, manteniment,
reparació, modificació i retirada dels Supernodes/equips.
Sikarra es responsabilitzarà de l'obtenció de totes les llicències i autoritzacions que
siguin necessàries per al desenvolupament de la seva activitat. L’Ajuntament es
compromet a col·laborar en tot el que sigui procedent, per a la sol·licitud, tramitació i
obtenció d'aquestes autoritzacions.
10.2. Realització del Pla d’Instal·lacions en el qual es detallaran els següents aspectes:
•

•
•
•

•

Aspectes tècnics: infraestructures de telecomunicacions necessàries, ubicacions i
espais requerits, cobertura i abast de la xarxa, seguretat, interferències, possibles
dimensionaments, ús d’equips certificats, consum energètic, redundància d’equips,
etc.
Detall dels serves de banda ampla prestats com a operador de comunicacions cap
als clients: rendiments, clàusules, garanties dels serveis, etc.
Respectar les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i
prevenció de riscos laborals.
Respectar la normativa sobre restriccions d’emissions radioelèctriques i mesures
de protecció sanitària enfront d’aquestes, segons R.D. 1066/2001 i en Ordre
CTE/23/202.
Respectar els paràmetres tècnics continguts en les normes UN-85 i UN-128 del
Quadre Nacional d’Atribucions de freqüències, així com unes altres d’aplicació.

10.3. Respectar l’ordenança municipal en matèria d’urbanisme.
•
•

Minimitzar l’impacte ambiental i estètic en els equipaments i execució de les
instal·lacions.
Comunicar als serveis tècnics municipals totes les deficiències que observi en les
instal·lacions el manteniment de les quals té encomanat i proposar les mesures per
a la seva reparació o substitució.

10.4. Si, durant la vigència del conveni, es produís el cessament dels serveis de banda
ampla prestats com a operador de telecomunicacions cap als clients, es deurà:
•
Comunicar a l’Ajuntament aquest cessament amb 6 mesos d’antelació.
•
Resoldre segons la normativa vigent els contractes realitzats amb els clients.
L’Ajuntament, referent a això, no disposarà de cap obligació cap a aquests serveis.
10.5. Un cop finalitzada, per qualsevol causa, la vigència del present conveni, Sikarra es
compromet a retirar els equips i reposar l'espai ocupat a la situació original, excepte el
desgast ocasionat per l'ús normal de l'espai cedit, en un termini de 3 mesos.
10.6. Sikarra serà responsable dels danys ocasionats al Ajuntament o a tercers, derivats
directament de la instal·lació dels seus equips i del desenvolupament de la seva activitat
en l'espai cedit. A aquests efectes, Sikarra s'obliga a tenir contractada, durant tot el
temps de vigència del contracte, una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, amb
entitat asseguradora de reconeguda solvència, que garanteixi suficientment els riscos
esmentats.
Sikarra Networks es compromet a que els seus equips no produeixin cap tipus
d'interferències als equips receptors de ràdio i televisió dels veïns de la Comunitat, i en
cas de produir-se, s’adoptarà de forma immediata, totes les mesures necessàries per la
solució
10.7. Per la seva banda l´Ajuntament, serà responsable dels danys que per la seva causa
es produeixin als equips de telecomunicacions, sempre que es demostri que l’ Ajuntament
és el causant, havent de reparar els mateixos i satisfer la indemnització que es produeixi
en el seu cas.
11. CONFLICTES I JURISDICCIÓ.
Ambdues parts intentaran resoldre els conflictes que sorgeixin entre elles. En cas
contrari, els òrgans i els procediments a què es sotmeten les diferències que puguin
sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni seran els de la jurisdicció
contenciosa administrativa de Barcelona.”
Atesa la conveniència del desplegament de la xarxa d’accés a internet al nostre municipi,
es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la minuta del conveni entre Sikarra Networks, sl i l’Ajuntament de Sant
Pere Sallavinera, de col·laboració en el desplegament d’una xarxa d’accés a internet.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni abans esmentat.
La proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents.
7.- Donar compte del pagament de factures i despeses ordenat per l’alcaldia,
des de la darrera sessió plenària de caràcter ordinari.
El pagament d’aquestes factures ha estat ordenat mitjançant el decret d’alcaldia número
04/2022, de 24 de gener de 2022.
Registre

Data

515/1240 21.12.2021

Proveïdor/Creditor i concepte
CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

TOTAL €

516/1242
517/1245
518/1257
519/1261
520/1264
521/1267
522/1271
523/****
001/002
002/004
003/005
004/008
005/009
006/***

007/012
008/013
009/014
010/015
011/016
012/017
013/018
014/019
015/020
016/024
017/025
018/027
019/030
020/033
021/034
022/035
023/036
024/037
025/039
026/040

21.12.2021
22.12.2021
27.12.2021
28.12.2021
28.12.2021
30.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
02.01.2022
03.01.2022
03.01.2022
03.01.2022
04.01.2022
04.01.2022

04.01.2022
04.01.2022
06.01.2022
06.01.2022
07.01.2022
08.01.2022
08.01.2022
08.01.2022
10.01.2022
11.01.2022
11.01.2022
11.01.2022
13.01.2022
13.01.2022
13.01.2022
13.01.2022
13.01.2022
13.01.2022
14.01.2022
15.01.2022

Equip bàsic atenció social novembre-desembre 21
EAVA novembre-desembre 21
Sad social novembre-desembre 21
Sad dependència novembre-desembre 21
SAT Serveis tècnics novembre-desembre 21
Liquidació complement. residus-Plus qualitat Ecoembes/20
Retorn cànon fracció orgànica 2020
Liquidació gestió residus novembre 21
Taxa planta compostatge novembre 21
Conveni assistència noves tecnologies nov.-desembre 21
Associació ball esportiu dance Factory. Zumba desembre
Girocopi. Manteniment fotocopiadora:desembre 21
Consorci sociosanitari igualada. Auxiliar llar i altres
Ramon Torner. Compra aliments cohesio social
Xais Adoració, s.l. Articles neteja i alimentació
Tallers Aleny, scp. Material reparació gronxador plaça aju
DOGC. Anunci publicat el 28/12/21
T.T. Seguretat social. Quotes novembre 21
Josep Oliva Marcé. Treballs elèctrics municipi
Correos. Correu i certificats postals desembre 21
Transparenta cicle int(CEMSA): mantenim aigua des21
Estació de Servei Calaf. Gasoil cotxe i gasolina desbross
Telefonica. Telèfon mòbil alcaldia i fix ajuntament desembre
Dietes assistència plens regidors 2n semestre 2021:
Jordi Boil Casanovas (40 euros x 6 plens)
Matias Bosch Bacardit (40 euros x 6 plens)
Terència Torra Montraveta (40 euros x 6 plens)
Maria Ortega Moyano (40 euros x 5 plens)
Josep Picanyol López (40 euros x 6 plens)
Jordi Boil C.Dietes vigilància torre castell visites 21
Matias Bosch B.Dietes vigilància torre castell visites 21
Energia XXI, slu. Llum plaça Major:30/11/21 a 31/12/21
Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa:30/11/21 a 31/12/21
Assessoria Martori, slp. Serveis jurídics 1r trim 22
Energia XXI, slu. Llum dip. Boixadors:30/11/21 a 31/12/21
Energia XXI, slu. Llum aigua Pou Sató:30/11/21 a 31/12/21
Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 30/11/20 a 31/12/21
Assessoria Martori, slp. Quotes assessoria laboral gener
Industrias químicas Kiminor, sl. Fundent gel en escames
Planell, sa. Materials manteniments (ciment)
Castell3 construccions, sl. Reparació teulada local social
ABS informatica,sl.Contracte mantenim.programa informàt.
Cristina Blesa Picas. Taichi novembre 21
Telefonica Móviles España, sa. Targeta missatges pc aigua
Telefónica Móviles España, sa. Targeta missatges pc aigua
Telefónica Móviles España, sa. Targeta missatges pc aigua
Telefónica Móviles España, sa. Targeta missatges pc aigua
Constructora de Calaf, sau. Material manteniments (candau)
Fusteria Joan Montaner. Reparació porta castell

214,44
16,65
0,00
225,92
266,95
-642,56
-856,85
1632,44
70,94
0,00
170,00
139,68
2600,00
998,10
229,24
17,74
218,40
1736,18
490,99
10,80
3051,80
65,63
115,91
240,00
240,00
240,00
200,00
240,00
162,00
135,00
619,09
47,62
1241,46
461,02
138,00
241,89
239,07
689,70
11,37
290,40
1796,85
315,00
7,50
57,90
7,50
7,50
21,18
110,27

027/044
028/053
029/054
030/055
031/056
032/057
033/058
034/059
035/063
036/064
037/065
038/066

17.01.2022
18.01.2022
18.01.2022
19.01.2022
19.01.2022
19.01.2022
19.01.2022
19.01.2022
19.01.2022
20.01.2022
20.01.2022
20.01.2022

Nace telefonia, sl. Compra reposició telf. mòbil alcaldia
Energia XXI, slu. Llum edifici Escoles: 1/12/21 a 2/1/22
Energia XXI, slu. Llum local social: 30/9/21 a 31/10/21
Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 1/12/21 a 2/01/22
Energia XXI, slu.Llum aigües pou Basset:30/11/21 a 2/1/22
Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 1/12/21 a 2/01/22
Energia XXI, slu. Llum edifici consistori:1/12/21 a 2/1/22
Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera: 30/11/21 a 3/01/22
Energia XXI, slu. Llum local social: 31/10/21 a 30/11/21
Energia XXI, slu. Llum masies Querosa:1/12/21 a 2/1/22
Energia XXI, slu. Llum local social: 30/11/21 a 31/12/21
Cristina Blesa Picas. Taichi desembre 21

181,00
33,07
134,59
6,91
443,80
101,34
411,68
262,44
161,74
177,47
158,72
315,00

El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada.
11.- Donar compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària de caràcter ordinari.
En compliment d’allò que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals, es dona compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària de caràcter ordinari, celebrada el dia 27 de desembre del 2021, que tot seguit es
relacionen:
Decret
88/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022

Data
22/12/2021
12/01/2022
21/01/2022
22/01/2022
24/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
28/01/2022

Assumpte
Decret aprovació nòmines desembre 21
Decret autorització canvi titularitat activitat CEMSA
Decret adjudicació contracte neteja dipòsits aigua
Decret adjudicació contracte serveis comptabilitat
Decret aprovació pagaments desembre (2) 21 i gener (1) 22
Decret aprovació nòmines gener 22
Decret adjudicació contracte serveis plecs de clàusules
Decret convocatòria sessió ple 01/22 de 2 de febrer de 22

El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada.
12.- Assumptes d’urgència
No se’n presenten.
Exhaurit el debat dels punts de l'ordre del dia i no havent-hi precs i preguntes a fer, es va
donar per acabada la sessió, aixecant-se a tres quarts i cinc minuts de vuit del vespre
(19:50h), de tot el que jo, el Secretari, en dono fe.

