
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 27 D’ABRIL DE 2022 

Acta número 04/22 

 

 
A Sant Pere Sallavinera, el dia 27 d’abril del dos mil vint-i-dos, a un quart menys cinc minuts 
de set de la tarda, (18:10h), 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, Sr. 
Josep Picanyol López, excusant la seva absència la Sra. Maria Ortega Moyano, que 
constitueixen la totalitat dels membres de la corporació municipal, assistits de la Secretària 
interventora de l’Ajuntament, Sra. Pilar Guitart Isanta, 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, 
celebrada el dia 30 de març de 2o22, de caràcter ordinari.         
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, celebrada 
el dia 30 de març de 2022, 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 30 de març de 2022, es dona per aprovada per 
assentiment. 

 
2.- Proposta de modificació de la periodicitat de sessions del Ple. 
 
Vist el que es disposa en l’article 98 a) 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 i l'article 78.1, del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
El Sr. Alcalde proposa, a petició de la secretària entrant i per motius d’organització 
administrativa, que l’Ajuntament celebri els plens ordinaris, amb periodicitat mensual, cada 
darrer dimecres de mes, a les sis de la tarda.   
 
La proposta és acceptada per part de tots els Regidors i queda aprovada per assentiment. 

 
3.- EXP. 54/2022. Proposta d’aprovació del Projecte tècnic de millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior en diversos nuclis del 
municipi de Sant Pere Sallavinera 
 
Vist el projecte tècnic de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior en 
diversos nuclis del municipi de Sant Pere Sallavinera, redactat per l’Enginyer Tècnic 
Industrial, Sr. Marc Sendiu Bertran, amb un pressupost d’execució per contracta de 
39.504,48 euros, abans d’aplicar l’IVA.  
 
Atès que el projecte conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació 
amb la necessitat de millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del nostre 
municipi, el qual ha estat redactat d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall 
necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de l'obra.  
 



Atès que es tracta d’un projecte que no ha estat elaborat pels Serveis Tècnics Municipals, en 
data 12 d’abril de 2022, els Serveis Tècnics emeten un informe sobre projecte presentat, que 
conclou : 
 

• El document tècnic esmentat dona compliment a tots els paràmetres de la normativa 
municipal que li són d’aplicació, així com amb les prescripcions tècniques que hi són 
d’aplicació pel que fa a la normativa d’enllumenat. 
 

• Pel que fa als documents que composen el Projecte, el document es considera suficient 
i idoni per a l’execució dels treballs. 
 

• Pel que fa a la proposta del classificació del contractista, el document recull 
específicament que, atès l’import del projecte, no cal establir proposta de classificació. 
 

• Per tant es pot considerar que el document PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EN DIVERSOS 
NUCLIS DEL MUNICIPI DE SANT PERE SALLAVINERA elaborat per Marc Sendiu 
Bertran, enginyer tècnic industrial, es suficient i idoni atès que dona compliment a 
l’articulat de la Normativa Urbanística municipal. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte projecte tècnic de millora de l’eficiència energètica 
de l’enllumenat públic exterior en diversos nuclis del municipi de Sant Pere Sallavinera, 
redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial, Sr. Marc Sendiu Bertran, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 39.504,48 euros, abans d’aplicar l’IVA, en el ben entès que si 
durant el període d'informació pública no es presentessin al·legacions quedarà 
definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord. 
 
Segon.- D’acord amb el que disposa l’article 37.1 i 2 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 
trenta dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la província,  en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, a fi de que qualsevol interessat 
pugui presentar al·legacions. 
 
Tercer.- Declarar la utilitat pública de l'execució de l'obra abans indicada. 
 
 
L’acord s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents. 
 
 
4.- EXP. 168/2021. Proposta d’aprovació definitiva del plànol de delimitació 
de les franges de prevenció d’incendis del municipi, segons el que estableix 
la llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestal, modificada per la llei 2/2014, del 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic.  
 

 En sessió de data 27 d’octubre de 2021 el Ple de l’Ajuntament va acordar l’aprovació inicial 

del Plànol de delimitació de les franges de prevenció d’incendis del municipi de Sant Pere 

Sallavinera redactat en data octubre de 2019, per la Diputació de Barcelona, a través de 

l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, dins el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 

0219, 

Que la documentació va ser objecte d’informe favorable per part del Servei de Prevenció 

d’Incendis del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de la 



Generalitat de Catalunya, condicionat a la inclusió d’uns elements mancants en el plànol 

de delimitació. 

Mitjançant edicte publicat al BOPB de 17 de novembre de 2021 i al tauler d’edictes es va 

donar publicitat de l’acord conjuntament amb la documentació, durant un termini de vint 

dies hàbils, sense que es presentessin al·legacions o suggeriments al mateix,  

Es per això que es proposa al Ple:  

Primer.- Aprovar definitivament el Plànol de delimitació de les franges de prevenció 

d’incendis del municipi, segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures 

de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 

edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal, modificada per la llei 2/2014, 

del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, redactat 

en data octubre de 2019, per la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de 

Cartografia i SIG Local, dins el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 0219, amb la inclusió 

dels nous elements determinats pel Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de 

Catalunya.  

Segon.- Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions 

aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 

a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.  

Tercer.- Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades 

beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com 

a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se 

càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció 

de que es beneficien.  

Quart.- Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre 

els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de 

protecció.  

Cinquè.- Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en 

l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves 

urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure 

dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.  

Sisè.- Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja 

exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes 

executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.  

Setè.- Notificar aquesta aprovació al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona. 

Vuitè.- Realitzar exposició pública d’aquest acord mitjançant anunci en el Butlletí oficial 

de la Província de Barcelona, i tauler d’anuncis municipal. 

Novè. Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris per 

a l’execució del present acord.  

 

 S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.  

 
5.- EXP. 43/2022. Proposta d’aprovació de l’expedient per a la contractació 
de l’obra de millora del camí Ramader, des de la Llavinera fins a Els Seguers, 
Fase 2 i obertura del procediment d’adjudicació. 
 



Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 116 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), havent-se 
justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment obert 
simplificat. 
 
Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos per la Secretària i Interventora.  
 
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte 
d’execució de l’obra de millora del camí Ramader, des de la Llavinera fins a Els Seguers, 
Fase 2. 
 
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat 
a l’article 117 LCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de 
licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 149.549,20 euros, abans d’IVA. 
 
Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència 
atribuïda a la disposició addicional segona de la LCSP. 
 
ACORD 
 
Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat del 
contracte d’obres de millora del camí Ramader, des de la Llavinera fins a Els Seguers, Fase 
2. 
 
Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.  
 
Tercer: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a cent quaranta-nou mil cinc-
cents quaranta-nou euros amb vint cèntims d’euro (149.549,20€), abans d’IVA. 
 
Quart: Aprovar el plec de clàusules particulars del contracte d’obres de millora del camí 
Ramader, des de la Llavinera fins a Els Seguers, fase 2. 
 
Cinquè: Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al perfil del 
contractant de l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, concedint un termini de vint dies 
naturals comptats des de la publicació de l’anunci del contracte la licitació, d'acord amb 
l'article 159 LCSP). 
 
Sisè: Publicar la licitació al web municipal.  
 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
6.- EXP. 41/2022. Proposta d’aprovació de l’expedient per a la contractació 
de l’obra de reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del 
camí del cementiri, fase 2: Reforç estructural del pontarró de fàbrica i 
obertura del procediment d’adjudicació. 
 
Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 116 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), havent-se 
justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment obert 
simplificat. 
 
Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos per la Secretària i Interventora.  
 
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte 
d’execució de l’obra de reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí 
del cementiri, fase 2: Reforç estructural del pontarró de fàbrica. 
 



Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat 
a l’article 117 LCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de 
licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a  96.656,98 euros, abans d’IVA. 
 
Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència 
atribuïda a la disposició addicional segona de la LCSP. 
 
ACORD 
 
Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat del 
contracte de l’obra de reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí 
del cementiri, fase 2: Reforç estructural del pontarró de fàbrica. 
 
Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.  
 
Tercer: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a noranta-sis mil sis-cents 
cinquanta-sis euros amb noranta-vuit cèntims d’euro (96.656,98€), abans d’IVA. 
 
Quart: Aprovar el plec de clàusules particulars del contracte de l’obra de reforç 
estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri, fase 2: Reforç 
estructural del pontarró de fàbrica, així com la memòria de millores opcionals a oferir pels 
licitadors. 
 
Cinquè: Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al perfil del 
contractant de l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, concedint un termini de vint dies 
naturals comptats des de la publicació de l’anunci del contracte la licitació, d'acord amb 
l'article 159 LCSP). 
 
Sisè: Publicar la licitació al web municipal.  

 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents. 

 
7.- EXP. FIRM. 64/2021. Proposta d’aprovació de les obres d’Urbanització de 
la U.A.2 
 
Examinat l’expedient d’obres que tot seguit es detalla, que ha estat informat pels serveis 
tècnics municipals, amb caràcter favorable, l’Ajuntament Ple, acorda, per unanimitat, 
aprovar les obres següents: 
 
-A l’empresa ENVASES PLÀSTICOS DEL TER SA, per a la realització de les obres 
d’urbanització de la U.A.2 mitjançant la formació de les escomeses de serveis urbans de la 
parcelꞏla, la construcció de l’accés viari i la urbanització de la franja paralꞏlela a la carretera 
C-141b, en la parcel.la 3, del polígon 2, d’aquest municipi.  
 
L’obra és exempta del pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres atès 
no es troba en els actes subjectes en l’article 2n de l’Ordenança fiscal núm.4 de l’Impost 
sobre construccions, instal.lacions i obres municipal i vist que no es troba subjecte a 
llicència urbanística, tal com s’indica en l’article 187.3 del D.L. 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, al tractar-se d’obres d’urbanització 
previstes en els plans i els projectes degudaments aprovats. 
 
L’autorització es realitza salvant drets de propietat existents i sens perjudici de tercers, per 
la qual cosa no pot ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal 
en què es pugui incórrer en l’exercici de l’activitat autoritzada.  
 
El titular haurà de respectar el contingut exprés d’aquestes clàusules i, a més, el contingut 
implícit, que és el definit per les vigents normes subsidiàries de planejament, en la seva 



documentació tècnica i en les seves normes urbanístiques i ordenances. No podrà 
justificar-se la vulneració de les disposicions legals en el silenci o insuficiència de contingut 
d’aquest acord.  
 
Caldrà realitzar les obres respectant el text refós del projecte d’urbanització de la U.A.2 de 
Sant Pere Sallavinera, presentat el dia 15 de març de 2022, datat al febrer de 2022 i signat 
en data 14 de març de 2022. 
 
D’acord amb l’informe emès en data 21 de març de 2022 pels serveis tècnics municipals 
caldrà complir amb les següents  
 
CONSIDERACIONS , que textualment diu: 
 
1- Pel que fa a l’ajust del document a les prescripcions imposades per l’Ajuntament de 
Calaf, caldrà remetre aquest document de Text refós al Ajuntament de Calaf per tal que 
emetin informe de conformitat previ a l’aprovació definitiva del document per part del 
Ajuntament de San Pere Sallavinera. 
 
2-Pel que fa a les actuacions dins el terme municipal de Calaf caldrà que l’empresa sol·liciti 
la corresponen llicència d’obres al Ajuntament de Calaf i n’aporti la resolució favorable 
obtinguda, al Ajuntament de Sant Pere Sallavinera. 
 
3-Així mateix, una vegada realitzades les actuacions de connexió a la xarxa de clavegueram 
caldrà demanar llicència de tancament d’obra al Ajuntament de Calaf i aportar-la al 
Ajuntament de Sant Pere Sallavinera. 
 
4-Pel que fa al compliment de les prescripcions de la Gerència d’infraestructures Viàries i 
Mobilitat de la Diputació de Barcelona, una vegada executades les obres, caldrà aportar 
document de conformitat d’aquest Departament amb les obres executades. 
 
5-Pel que fa al compliment de les prescripcions de Telefònica, una vegada executades les 
obres, caldrà aportar document de conformitat d’aquesta empresa amb les obres 
executades. 
 
6-Pel que fa al compliment de les prescripcions del Departament de la Vicepresidència i 
de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya pel que fa a l’afectació de 
la C-25, caldrà esperar a la seva resolució i, en el supòsit que sigui favorable, aportar-lo al 
Ajuntament de Sant Pere Sallavinera i, una vegada executades les obres, caldrà aportar 
document de conformitat d’aquest Departament amb les obres executades. 
 
7-Finalment, una vegada executades les obres i obtinguts tots els certificats caldrà procedir 
per part del Ajuntament de Sant Pere Sallavinera a la recepció de les actuacions. 
 
8-Al moment d’iniciar les obres caldrà aportar l’assumeix de la direcció dels treballs.  
 
 
(*)La consideració 1 ja s’ha complert. 
(*)La consideració 8 comporta l’actualització de la data de l’assumeix de la direcció dels 
treballs, que ja es va aportar fa un any. 
 
 
8.- EXP. 52/2022. Proposta d’aprovació de la concessió de llicències d’obres.- 
 
Examinat l’expedient de llicència d’obres que tot seguit es detalla, que ha estat informat 
pels serveis tècnics municipals, amb caràcter favorable, l’Ajuntament Ple, acorda, per 
unanimitat, atorgar la llicència municipal per a construccions, instal·lacions i obres, 
següent: 
 



Al Sr. M.S.D,  per a la realització de les obres de construcció d’una nau ramadera per oví i 
cabrum al terme municipal de Sant Pere Sallavinera. 
 
S’acorda també l’aprovació de la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, corresponent a l’expedient abans relacionat. 
 
La llicència s’atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de tercers, per la 
qual cosa no pot ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en 
què es pugui incórrer en l’exercici de l’activitat autoritzada.  
 
El titular haurà de respectar el contingut exprés d’aquestes clàusules i, a més, el contingut 
implícit, que és el definit per les vigents normes subsidiàries de planejament, en la seva 
documentació tècnica i en les seves normes urbanístiques i ordenances. No podrà 
justificar-se la vulneració de les disposicions legals en el silenci o insuficiència de contingut 
de la llicència.  

 
 
9.- 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 
25/2022, de 21 d’abril de 2022. 
 

108/285 23.03.2022 Esasesor, sl (asesorament contractació i urbanisme) 150,00 

109/292 24.03.2022 DOGC. Publicació anunci projecte actuació especif. 220,60 

110/297 28.03.2022 Girocopi. Manteniment fotocop: 1/3/22 a 31/3/22 156,25 

111/298 29.03.2022 Engisic, sl. Redacció projecte instal. Fotovoltaica 1815,00 

112/305 29.03.2022 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 1/2/22 a 28/2/22 6,58 

113/306 29.03.2022 Energia XXI, slu.Llum Dip.Viuda(Bassetes):31/1/22 a 28/2/22 277,75 

114/307 29.03.2022 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/01/22 a 28/2/22 37,69 

115/308 29.03.2022 Energia XXI, slu.llum Dip. Boixadors:30/1/22 a 28/2/22 391,77 

116/309 29.03.2022 Energia XXI, slu. Llum Edifici escoles: 1/2/22 a 28/2/22 19,46 

117/310 29.03.2022 Energia XXI, slu. Llum Pou Sató: 31/1/22 a 28/2/22 93,70 

118/311 29.03.2022 Energia XXI,slu. Llum pis del mestre: 1/2/22 a 28/2/22 64,64 

119/312 29.03.2022 Energia XXI, slu. Llum edif.consistori:1/2/22 a 28/2/22 313,70 

120/313 29.03.2022 Energia XXI, slu. Llum masies Querosa: 1/2/22 a 28/2/22 85,18 

121/314 29.03.2022 energia XXI, slu. Llum plaça Major: 31/1/22 a 28/2/22 458,55 

122/315 29.03.2022 Sala Solé, sa. Material decoració exposició fotografies 81,48 

123/316 30.03.2022 Taelus, sl. Patrocini programa canal Taronja sobre St.Pere 363,00 

124/317 31.03.2022 APAN. Recollida gosssos per part protectora 992,20 

125/318 31.03.2022 Margarita Riera Avilés. Gimnàstica març 22 150,00 

126/*** 31.03.2022 T.T.Seguretat Social. Quotes febrer 22  1100,25 

127/319 01.04.2022 Telefonica Móviles.Telèfon mòbil alcaldia març 22 4,59 

128/323 02.04.2022 Estació de Servei Calaf,sl. Gasoil calefacció local soc 960,00 

129/324 02.04.2022 Estació de Servei Calaf, sl.Gasoil furgo i gasolina i oli desbross 80,53 

130/326 04.04.2022 Electromecanica Repsa. Reparació martell elèctric 188,88 

131/327 04.04.2022 Associació ball esportiu Dance factory: zumba març 22 170,00 

132/328 04.04.2022 Correos. Segells i correu març 22  9,70 

133/334 05.04.2022 Engisic, sl. Redacció projecte millora enllumenat 3 zones 2117,50 

134/335 05.04.2022 Anna Calvet Ibañez. Material oficina  52,32 

135/337 06.04.2022 Transparenta cicle int(cemsa) mantenim. Aigua març 22 703,14 

136/338 06.04.2022 Consorci AOC.Certificat segell electrònic i T-Cat secretària 189,15 

137/343 08.04.2022 Assessoria Martori, slp. Quotes serveis jurídics i altres doc 1.265,66 



138/345 08.04.2022 Assessoria Martori, slp. Quotes comptab. i nòmines abril 703,62 

139/347 10.04.2022 Energia XXI, slu. Llum plaça major: 28/02/22 a 31/03/22 620,55 

140/348 10.04.2022 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 28/02/22 a 21/3/22 50,17 

141/349 10.04.2022 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles:28/2/22 a 3/4/22 37,83 

142/350 10.04.2022 Energia XXI,slu. Llum aigües Pou Sató:28/2/22 a 31/2/22 170,36 

143/351 10.04.2022 Energia XXI, slu. Llum aigües Dip.Boixadors:28/2/22 a 31/3/22 524,89 

144/352 10.04.2022 Energia XXI, slu. Llum masies Querosa:28/2/22 a 3/4/22 127,36 

145/353 11.04.2022 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 28/02/22 a 3/04/22 8,25 

146/354 11.04.2022 Energia XXI, slu.llum edifici consistori:28/2/22 a 3/4/22 418,73 

147/355 11.04.2022 Energia XXI, slu. Llum pou Bassetes: 28/2/22 a 2/4/22 439,67 

148/356 11.04.2022 Energia XXI, slu. Llum pis del mestre: 28/2/22 a 3/4/22 110,61 

149/357 11.04.2022 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa:28/02/22 a 31/03/22 242,48 

150/358 11.04.2022 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera:28/02/22 a 02/04/22 270,49 

151/365 12.04.2022 DOGC. Anunci aprovació inicial projecte plaques solars 220,60 

152/*** 12.04.2022 T.T.Seguretat Social. Pendent pagament quotes febrer 22 720,91 

153/368 12.04.2022 Endesa Energia,sau. Llum pou Ventura (giron):28/02 a 31/3 634,96 

154/369 12.04.2022 Energia XXI, slu. Llum local social:28/2/22 a 31/03/22 224,59 

155/378 19.04.2022 Endesa Energia,sau.Llum pou Ventura (giron):31/12 a 31/1 701,51 

 
 
El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada. 

 
 
10.-  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 30 de març del 2022, que tot seguit es 
relacionen: 
 
Decret Data  Assumpte 
 
20/2022 25/03/2022 Decret aprovació pagament nòmines març 22 
21/2022 30/03/2022 Decret designació administrador aplicatiu WTP de l’ORGT 
22/2022 01/04/2022 Decret adjudicació contracte serveis direcció obra Pontarró 
23/2022 01/04/2022 Decret adjudicació servei direcció obres camí Ramader 
24/2022 19/04/2022 Decret autorització prova esportiva Punktrail 
25/2022 21/04/2022 Decret aprovació pagaments març (2) i abril (1) de 2022 
26/2022 21/04/2022 Decret convocatòria ple 04/22, de 27 d’abril de 2022 
27/2022 25/04/2022 Decret aprovació liquidació del pressupost exercici 2020 
28/2022 25/04/2022 Decret aprovació nòmines abril 22 i endarreriments gener 22 
 
 
El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada. 
 
 
 
 
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 un quart menys cinc de vuit del vespre (19:10h), 
de tot el que jo, la Secretària, en dono fe. 


