
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 2 DE JUNY DE 2021 

Acta número 05/21 
 
 

A Sant Pere Sallavinera, el dia 2 de juny del dos mil vint-i-u, a les sis de la tarda, (18:00h), 
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 i Sra. 
Maria Ortega Moyano, que constitueixen la totalitat dels membres de la Corporació 
municipal, assistits del Secretari interventor de l’Ajuntament, Sr. Jordi Argerich Codina, 
que dóna 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 les actes de les sessions 
anteriors, de caràcter ordinari extraordinari, celebrades el dia 22 d’abril de 
2021.         
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de les actes de les sessions anteriors, 
celebrades el dia 22 d’abril de 2021, de caràcter ordinari i extraordinari, per tant, es donen 
per llegides. 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 les actes. Ningú 
no es manifesta i les actes de les sessions anteriors, celebrades el dia 22 d’abril de 2021, es 
donen per aprovades per assentiment. 

 
 
2.- EXP. 63/2021. Proposta d’aprovació inicial de pla de millora urbana 
d’ordenació volumètrica de fàbrica per a extrusió de plàstic destinat a 
envasat alimentari, al terme municipal de Sant Pere Sallavinera –R2-  

 
Vist el projecte de pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de fàbrica per a extrusió 
de plàstic destinat a envasat alimentari en la parcel.la única de la U.A.2 del terme 
municipal de Sant Pere Sallavinera presentat per l’empresa Envases Plásticos del Ter, S.A.,  
 
Vist l’informe tècnic favorable emès pels serveis municipals, on es fan les consideracions i 
conclusió que tot seguit es reprodueixen: 
 
CONSIDERACIONS: 
 
Es justifica la redacció del present Pla de Millora Urbana per la necessitat d’implantar una 
industria, admesa en el planejament, que precisa d’uns requeriments volumètrics en una 
Unitat d’Actuació de parcel.la única que ja disposa de projecte de reparcel·lació i 
d’urbanització aprovats. Correspon l’aprovació inicial a l’Ajuntament i, atès que el 
municipi no disposa de PAUM i, per tant, el PMU no està previst, la definitiva correspon a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central (article 81.b TRLU), prèvia 
informació pública pel termini d’un més una vegada l’aprovació inicial (article 85.4 
TRLU).  
 
 
 
 
 



CONCLUSIÓ: 
 
 
S’informa de manera favorable el document PLA DE MILLORA URBANA D’ORDENACIÓ 
VOLUMÈTRICA DE FÀBRICA PER A EXTRUSIÓ DE PLÀSTIC DESTINAT A ENVASAT 
ALIMENTARI, AL TERME MUNCIPAL DE SANT PERE SALLAVINERA (BARCELONA) 
–R2-, datat l’abril del 2021 per tal que s’iniciï la seva tramitació. 
 
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 les bases de règim 
local, i segons la tramitació que preveu l'article 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, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del 
següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar inicialment el pla de millora  urbana d’ordenació volumètrica de fàbrica 
per a extrusió de plàstic destinat a envasat alimentari en la parcel.la única de la U.A.2 del 
terme municipal de Sant Pere Sallavinera presentat per l’empresa Envases Plásticos del 
Ter, S.A. i redactat per Ingeser, Engineering, Architecture & Consulting. 
 
Segon.- Iniciar el tràmit d’informació pública pel termini d'un mes mitjançant anunci al 
BOPB, al DOGC, a l’ E-tauler, al tauler d’edictes municipal i publicar anunci a un dels 
diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix el 
projecte en tramitació a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant 
el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.  
 
Tercer: Conjuntament amb el Pla de Millora Urbana s’exposarà un document comprensiu 
dels extrems següents: 
 
a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de 
procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i 
tramitacions que se suspenen. 
 
b) Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o 
modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits 
en els que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració. 
 
Quart: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el 
termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.  
 
Cinquè: Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en 
els procediments de planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur 
tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament 
(www.sallavinera.cat) 
 
Sisè: Suspendre  l’atorgament de llicències de parcel·lació i edificació en els àmbits per als 
quals les noves determinacions comportin modificacions de règim Urbanístic durant el 
termini de 2 anys. 
 
Debatuda exhaustivament la proposta i sotmesa a consideració del Ple, va ser aprovada 
per unanimitat dels 5 regidors assistents a la sessió, que conformen la totalitat del Ple de 
la Corporació municipal. 
 

 
 
 



 
3.- EXP. 17/2021. Proposta de renovació del conveni RESCAT amb el 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
 
Fets: 
 
 Amb data 28 de juliol de 2008, es va signar el conveni de Col·laboració entre el 
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera per a l'adhesió de l'ajuntament a la 
xarxa Rescat de Radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya per 
coordinació amb protecció civil, conveni amb una vigència il·limitada.  
 
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la disposició 
addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol 
Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents 
s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei. Pel que fa als convenis que no tinguin determinat un període de 
vigència o aquest sigui per un temps indefinit, el termini és de quatre anys a comptar de l’ 
entrada en vigor de l’esmentada Llei.  
 
Atesa que la vigència del conveni del Rescat del nostre municipi es veu afectada pel que 
preveu la Llei 40/2015, s’ha d’establir un nou conveni d’ adhesió en aquesta corporació 
local.  
 
Fonaments de dret: 
 
Llei 7/1985, de 2 d'abril LRBRL, article 21.1 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, article 53.1 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, Disposició Addicional 
Vuitena  
 
Vist tot l’exposat anteriorment, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
ACORD: 
 
 
Primer.- Aprovar la proposta de renovació del conveni d'adhesió a la xarxa de 
Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya ( RESCAT) per a la 
coordinació en matèria de protecció civil.  
 
Segon.-Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, d’acord amb el text que 
consta a l’expedient i que, inicialment, tindrà una durada de quatre anys, comptadors a 
partir de la data de la signatura i amb la possibilitat de pròrroga fins a un màxim de 4 anys 
més. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i de qualsevol altre document 
relacionat amb l’acord precedent. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
als efectes corresponents. 
 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels 5 regidors assistents a la sessió que 
conformen la totalitat del Ple de la Corporació municipal. 
 
 
 
 



4.- EXP. 10051/20. Proposta d’examen i aprovació, si escau, de les 
certificacions d’obres núm. 3 i final (liquidació) en el Projecte d’obres de 
Reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del 
cementiri (Fase 1): Pavimentació del camí del cementiri.  

 
Examinada la certificació d’obres número 3 i la certificació final (liquidació), en el Projecte 
d’obres de Reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri 
(Fase 1): Pavimentació del camí del cementiri, signada pel tècnic facultatiu director de les 
obres, l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. R.G.G., i pel Contractista adjudicatari, 
Asvial Obres i Serveis, SL, per import de vint-i-un mil nou-cents trenta-vuit euros amb 
seixanta-sis cèntims d’euro, (21.938,66€) i mil tres-cents noranta-vuit euros amb vuitanta 
cèntims d’euro (1.398,80€), respectivament, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les certificacions d’obres número 3 i la certificació final (liquidació), en 
el Projecte d’obres de Reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí 
del cementiri (Fase 1): Pavimentació del camí del cementiri,  per import de vint-i-un mil 
nou-cents trenta-vuit euros amb seixanta-sis cèntims d’euro, (21.938,66€) i mil tres-cents 
noranta-vuit euros amb vuitanta cèntims d’euro (1.398,80€), respectivament. 
 
Segon.- Disposar la remissió de la justificació corresponent a la Diputació de Barcelona, 
atesa la inclusió d’aquesta actuació en la convocatòria de Meses de Concertació, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.   

 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 

 
 

5.- EXP. 93/21. Proposta d’aprovació del Projecte bàsic per a la realització de 
les obres derivades dels ajuts a la gestió forestal sostenible 2020.  
 
Vist el projecte bàsic per a la realització de les obres derivades dels ajuts a la Gestió 
Forestal Sostenible, 2020, redactada per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. C.Q.C., 
amb un pressupost d’execució per contracta de 38.883,33 euros, abans d’aplicar l’IVA.  
 
Atès que el projecte bàsic per a la realització de les obres derivades dels ajuts a la Gestió 
Forestal Sostenible, 2020, conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada 
en relació amb la necessitat de protecció als incendis forestals, 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. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte per a la realització de les obres derivades dels ajuts 
a la Gestió Forestal Sostenible, 2020, redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. 
C.Q.C., amb un pressupost d’execució per contracta de 38.883,33 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.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini mínim de vint 
dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la província, el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 



 
6.-  EXP. 96/21. Proposta d’aprovació del projecte de Millora del camí 
ramader des de la Llavinera fins a Els Seguers-1ª fase 
 
 
Vist el projecte de Millora del camí ramader des de la Llavinera fins a Els Seguers-1ª fase, 
redactat per l’Enginyer de Camins, canals i ports, Sr. C.Q.C, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 150.993,32 euros, abans d’aplicar l’IVA.  
 
Atès que el projecte de Millora del camí ramader des de la Llavinera fins a Els Seguers-1ª 
fase, conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació amb la 
necessitat de millorar les condicions del camí, 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.  
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte de Millora del camí ramader des de la Llavinera 
fins a Els Seguers-1ª fase, redactat per l’Enginyer de Camins, canals i ports, Sr. C.Q.C., 
amb un pressupost d’execució per contracta de 150.993,32 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.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini mínim de vint 
dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la província, el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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. 

 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 
 
7.- EXP. 10071/20. Proposta d’aprovació de la concessió d’una llicència 
d’obres. 
 
Examinat l’expedient de llicència d’obres que tot seguit es detalla, que ha estat informat 
pels serveis tècnics municipals i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, amb caràcter favorable, l’Ajuntament Ple, acorda, per 
unanimitat, atorgar la llicència municipal per a construccions, instal·lacions i obres, 
següent: 
 

-Al Sr. J.M.P.P., per a la legalització de les obres d’un magatzem agrícola a cal B. 
 
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.  

 
8.- EXP. 82/21. Proposta d’aprovació de la concessió d’una llicència 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. F.P.M., per a la realització de les obres d’arranjament de la piscina de cal P. 
 
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. Proposta canvi de periodicitat de les 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 del secretari entrant, que l’Ajuntament celebri els plens 
ordinaris, amb periodicitat mensual, cada tercer dimecres de mes, a les sis de la tarda.   
 
La proposta és acceptada per part de tots els Regidors i queda aprovada per assentiment. 
 
 
10.- 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 

37/2021, de 27 de maig de 2021. 
 

 

Registre Data  Proveïdor/Creditor i concepte      TOTAL € 

       

164/434 26.04.2021 Anna Mª Castilla Miranda. Retro Arranjar forat camí  177,87 
165/441 27.04.2021 Rosamaria Sabaté. Dietes març 21  83,90 
166/442 27.04.2021 Rosamaria Sabaté. Dietes abril 21  83,90 
167/443 27.04.2021 Star foc Anoia, slu. Reparacio centraleta control foc 260,15 
168/444 27.04.2021 CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA   

  Equip bàsic atenció social gener-febrer 21  214,46 

  EAVA gener-febrer 21   16,67 

  SAD social gener-febrer 21   204,72 

  SAD dependència gener-febrer 21  109,43 

  SAT serveis tècnics gener-febrer 21  266,95 

  Liquidació gestió residus gener-febrer 21  3070,75 

  Taxa planta compostatge gener-febrer 21  80,94 

  Retorn cànon 2019   -757,11 



  Conveni assistència noves tecnologies gener-febrer 21 0,00 

169/446 27.04.2021 Castell 3 construccions, sl. Reparació teulada ajunt i cau 2900,37 
170/456 30.04.2021 CEMSA. Neteja anual dipòsits xarxa aigua  1839,20 
171/*** 30.04.2021 T.T.Seguretat Social. Quotes març 21  1719,68 
172/457 03.05.2021 Telefonica moviles, sa. Targeta missatges aigua abril 9,30 
173/458 03.05.2021 Pintures Sagrada Familia, slu. Cavallets taules 68,18 
174/459 03.05.2021 DOGC. Anunci aprovació inicial memòria obra  218,40 
175/460 03.05.2021 DOGC. Anunci aprovació inicial projecte obra camí 218,40 
176/461 03.05.2021 Correus. Segells i certificats abril 21  13,45 
177/462 03.05.2021 Romina Gabarró Núñez. Flors per plantar jardineres 85,50 
178/463 03.05.2021 Diputació Barcelona. Devolució part subvenció no usada 3189,79 
179/465 03.05.2021 Estació servei Calaf, sl. Gasoil vehicle ajuntament  61,14 

180/466 04.05.2021 Telefonica de España, sau.Telèfon fix i mòbil alcaldia abril  102,59 
181/467 04.05.2021 CEMSA, SLU. Manteniment xarxa aigua: abril 21 626,18 
182/470 04.05.2021 Televida, slu. Teleassistència abril 21  23,43 
183/474 05.05.2021 Assessoria Martori, slp. Assessorament laboral maig 21 239,07 
184/475 05.05.2021 TECNOCAT, SA: rènting fotocop: 20/5/21 a 19/6/21 85,10 
185/478 06.05.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 5/4/21 a 30/4/21 17,55 
186/480 07.05.2021 Energia XXI, slu. Llum Plaça Major: 5/04/21 a 30/4/21 159,99 
187/481 07.05.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 06/04/21 a 4/05/21 22,20 
188/482 07.05.2021 Energia XXI, slu. Llum Dipòsit Boixadors:6/4/21 a 4/5/21 248,56 
189/483 07.05.2021 Energia XXI, slu. Llum aigües pou Sató:6/4/21 a 4/5/21 70,68 
190/484 08.05.2021 Energia XXI, slu. Enllumenat Querosa: 06/04/21 a 4/5/21 47,18 

191/485 08.05.2021 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu : 6/4/21 a 4/05/21 9,32 
192/486 08.05.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori:6/4/21 a4/5/21 182,03 
193/487 08.05.2021 Energia XXI, slu. Llum pou Bassetes: 6/4/21 a 4/5/21 164,48 
194/488 08.05.2021 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 6/4/21  a 4/5/21 65,03 
195/489 08.05.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Querosa: 6/4/21 a 4/5/21 76,84 
196/490 08.05.2021 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera: 6/4/21 a 4/5/21 81,63 
197/493 10.05.2021 Planell, s.a. Material manteniments  44,65 
198/495 11.05.2021 Associació ball esportiu Dance Factory. Zumba abril 21 170,00 
199/497 13.05.2021 Tecnocat. Mantenim. Fotocop. 28/01/21 a 28/04/21 374,57 
200/498 13.05.2021 Energia XXI, slu. Llum local social:14/4/21 a 6/5/21 204,14 
201/510 18.05.2021 Iserveis Einstic, sl. Redacció plec clàusules obra camí 352,61 

202/513 18.05.2021 Tecnocat. Abonament fra. Rènting 475(20/5 a 20/6) -85,10 
203/514 18.05.2021 Marcs el Taller, sccl. Capçals Guie exposicions quadres 30,49 
204/518 19.05.2021 APAN. Centre protecció animals. Recollida gos 423,50 
205/521 20.05.2021 DOGC. Factura anunci aprovació def. Memòria valorada  218,40 
206/525 24.05.2021 Asvial obres i serveis, sl. Certificació 3 obra obra pontarró 21938,66 
207/526 24.05.2021 Asvial obres i serveis, sl. Certificació final obra obra pontarró 1398,80 
208/529 25.05.2021 Raimon Guitart Garcia. 30% final direcció obra pontarró 809,70 
209/530 26.05.2021 Endesa Energia, sau. Llum pou Ventura:14/4/21 a 10/5/21 2237,58 
 

 
 

 
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 22 d’abril del 2021, que tot seguit es 
relacionen: 
 
Decret Data  Assumpte 
 
29/2021 22/04/2021 Decret proposta nomenament nou Secretari-Interventor 
30/2021 28/04/2021 Decret esmena del decret d’aprovació de les nòmines d’abril  
31/2021 17/05/2021 Decret aprovació padró aigua primer trimestre 21  

32/2021 18/05/2021 Decret adjudicació obra millora camí Cal Gironella, fase 2 
33/2021 20/05/2021 Decret adjudicació contract. Redacció projecte obra gestió for.20 

34/2021 22/05/2021 Decret adjudic.contracte serveis DO i coord seg. i salut camí Ram. 

35/2021 24/05/2021 Decret aprovació pla segur. i salut obra millores camí Giron, F. 2 
36/2021 24/05/2021 Decret correcció decret 34/2021 
37/2021 27/05/2021 Decret aprovació pagaments abril (2) i maig (1) 
38/2021 30/05/2021 Decret de convocatòria del ple de 2 de juny de 2021  
39/2021 30/05/2021 Decret esmena convocatòria ple 2 de juny de 2021 
40/2021 30/05/2021 Decret aprovació nòmines maig 2021 

 

 
 
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 tres quarts de vuit del vespre (19:45h), de tot el 
que jo, el Secretari, en dono fe. 


