
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 25 DE MAIG DE 2022 

Acta número 05/22 

 

 
A Sant Pere Sallavinera, el dia 25 de maig del dos mil vint-i-dos, a tres quarts i cinc minuts 
de set de la tarda, (18:50h), 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 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 27 d’abril 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 27 d’abril 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 27 d’abril de 2022, es dona per aprovada per 
assentiment. 

 
2.- EXP. 79/2022. Proposta d’aprovació del conveni de col.laboració entre 
l’Ajuntament de Calaf i l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera per a la 
connexió del sector UA2 de Sant Pere a la xarxa de clavegueram de Calaf. 
 
En data 25 de març de 2021, l’empresa Envases Plásticos del Ter, SA. (ENPLATER) 
sol.licita autorització per a la realització de les obres d’urbanització del sector UA2 de Sant 
Pere Sallavinera. Les obres d’urbanització requereixen d’un servei de connexió a 
clavegueram que no es existeix actualment en aquesta part del nostre municipi. 

 

Atesa la proximitat del sector UA2 del nostre municipi al clavegueram del sector industrial 
de “Les Garrigues”, es desprèn que la millor solució per accedir a aquest servei serà la 
sol.licitud de connexió a aquesta xarxa del municipi veí. 

 

El 12 de maig de 2021 aquest Ajuntament realitza petició formal de connexió a xarxa de 
clavegueram del municipi de Calaf. Concretament, es demana autoritzar a ENPLATER la 
connexió a la xarxa de clavegueram del municipi de Calaf, com a obra necessària per a la 
correcta execució de les obres d’urbanització del polígon UA2 de Sant Pere Sallavinera. 

 

Vista aquesta necessitat abans detallada l’Ajuntament de Calaf proposa un conveni entre 
ambdós ajuntaments per tal de regular les condicions de la connexió del clavegueram del 
sector UA2 del polígon industrial de Sant Pere Sallavinera amb la xarxa de clavegueram de 
Calaf. 

 

En data 25 d’abril de 2022 l’Ajuntament de Calaf aprova en sessió plenària la proposta de 
conveni entre els dos municipis. 



 

Vista la regulació dels convenis entre administracions d’acord a l’article 86 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, articles 47 i següents de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 
sector públic i articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques catalanes, així com les atribucions de 
competència de l’Ajuntament en virtut de l’article 25.2 c) i 26.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de Règim Local. 

 

Vist que l’òrgan competent és el Ple en virtut de l’article 22.2 p), en relació amb l’article 
47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, es proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Calaf i l’Ajuntament de 

Sant Pere Sallavinera per a la connexió del sector UA2 de Sant Pere Sallavinera a la xarxa 

de clavegueram de Calaf, on es detallen els serveis inclosos en el període de vigència del 

conveni i el corresponent cost econòmic. 

 

Segon.-Autoritzar el Sr. Alcalde, així com a la Secretària Interventora d’aquest Ajuntament 

per a la signatura del conveni abans esmentat i altra documentació que sigui necessària. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Calaf. 

 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

 
3.- EXP.73/22. Proposta de designació de les dues festes de caràcter local per 
a l'any 2023. 
 
Vist el què disposa l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i el Decret 177/1980, de 
3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del 
Departament d’Empresa i Treball, a  proposta dels Municipis respectius. 
 
Vista l'Ordre del Departament d’Empresa i Treball, publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 8656, de 28 d’abril de 2022, per la qual s'estableix el 
calendari oficial de festes a Catalunya per a l'any 2023. 
 
Atès que segons l'article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, és competència del Ple de 
l'Ajuntament proposar les dues festes de caràcter local al Departament d’Empresa i Treball 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
L'Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya la designació 
com a festes de caràcter local per a tots els nuclis i entitats de població d'aquest municipi, 
per a l'any 2023, les dates de: 27 d'abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat, i 29 de 
juny, dijous, festa de Sant Pere. 
 
 
 
4.- EXP. 72/22. Proposta de concessió d’una ajuda econòmica a l’Associació 
de Festes les Claus, de Sant Pere Sallavinera, en concepte de col·laboració al 
finançament de les despeses d’organització de la festa Major del 2022 i 
altres activitats de germanor. 
 



L’Associació Les Claus de  Sant Pere Sallavinera, entitat que des de fa molts anys duu a 
terme la organització dels actes de la festa major, ha sol·licitat la concessió de suport 
econòmic per contribuir al finançament de les despeses d’organització de la Festa Major 
del 2022, que es fa durant el tercer cap de setmana del mes de setembre. 
 
També realitza altres activitats durant la resta de l’any relacionat amb la cohesió social del 
nostre municipi. 
 
Considerada la necessitat de mantenir la celebració de la festa major amb el mateix format 
dels darrers anys, així com altres activitats que es puguin organitzar, atesa la gran 
participació popular i el grau de satisfacció demostrats per tota la població.  
 
Atès el que preveu l’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General d’Inversions, 
a proposta de l’Alcaldia Presidència, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.-Comprometre una aportació econòmica per import màxim de 3.356,00 euros, en 
concepte de suport a les despeses d’organització i muntatge dels actes de la Festa major de 
l’any 2022 i altres activitats de germanor.  
 
Segon.- Abans del 31 de gener de 2023 caldrà que s’aportin les factures que justiquin la 
realització de la despesa per l’import atorgat. En cas que no es pugui justificar la 
col.laboració en la seva totalitat, es rescabalarà en l’ajut de l’any 2023. 
 
Tercer.- Cal que el logo de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, així com el de Diputació 
de Barcelona consti en tota la publicitat gràfica de tots els actes que es realitzin. 
 
Quart.-Comunicar aquest acord a l’entitat interessada 
 

 5.- EXP. 69/2022. Proposta d’aprovació del Projecte constructiu per a la 
rehabilitació de la captació del pou de les Feixes de Sant Pere Sallavinera 
(Anoia) 
 
Vist el projecte constructiu per a la rehabilitació de la captació del pou de les Feixes de 
Sant Pere Sallavinera, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial, Sr. F.S.D. i l’Enginyer de 
Camins, Canals i Ports, Sr. A.H.C., amb un pressupost d’execució per contracta de 
39.967,21euros, 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 d’un dels pous que abasteix d’aigua 
potable a la població del 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 5 de maig de 2022, els Serveis Tècnics emeten un informe sobre projecte 
presentat, que conclou que és correcte i suficient per a la seva contractació tenint en 
compte que caldrà rescabalar la proposta de Contractació del Contractista o la 
justificació de la innecessarietat d’establir-la abans de prendre l’acord de la contractació 
de l’obra, fet que es va esmenar en data 11 de maig de 2022 per part dels redactors. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte projecte constructiu per a la rehabilitació de la 
captació del pou de les Feixes de Sant Pere Sallavinera, redactat per l’Enginyer Tècnic 
Industrial, Sr. F.S.D. i l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. A.H.C., amb un pressupost 
d’execució per contracta de 39.967,21euros, 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 hàbils, 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. 
 
 
6.- EXP. 121/21. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de Millores 
de seguretat contra incendis en el Local Social de Sant Pere Sallavinera. 
 
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de les obres de Millores de 
seguretat contra incendis en el Local Social de Sant Pere Sallavinera. 
 
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 116 i 119 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Vista la proposta de la Mesa de Contractació, en virtut de la qual es considera que l’oferta 
corresponent a l’empresa RAIMOLCONS, S.L., que proposa un preu de setanta-set mil 
vint euros amb trenta-sis cèntims d’euro, (77.020,36€), IVA exclòs, és la més adequada a 
l’interès públic. 
 
Vist que en el termini conferit a l’article 150.2 LCSP, el candidat que ha formulat la 
proposició amb millor relació qualitat - preu, ha presentat la documentació necessària per 
formalitzar el contracte i ha constituït la garantia definitiva exigida per llei. 
 
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò 
disposat a la Disposició Addicional Segona de la LCSP, per l’adjudicació del contracte, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER: Adjudicar a l’empresa RAIMOLCONS, SL, amb CIF B67565125 i domicili a 
08256 RAJADELL, Carretera dels Molins, 1,  el contracte per l’execució de les obres de 
Millores de seguretat contra incendis en el Local Social de Sant Pere Sallavinera, que 
s’haurà de desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars 
aprovats per aquest Ajuntament, pel preu total de noranta-mil tres-cents vuitanta-set 
euros i cinquanta-tres cèntims d’euro (90.387,53€) dels quals 77.020,36 euros 
corresponen al preu del contracte i 13.367,17€ corresponen a l’Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA), d’acord amb l’article 150.3 LCSP.  
 
SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies 
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als  candidats en la 
forma prevista a l’article 151.2 LCSP, formalitzi el contracte en document administratiu. 
Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al 
contractista, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional que, si escau, s’hagués exigit. 
 
TERCER: Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies 
naturals següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació presenti el Pla de 
Seguretat i Salut en el treball. 
 
QUART: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 435/632, del pressupost de 
l’exercici 2022. 
 



CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que han 
pres part en la licitació, i disposar la seva publicació al perfil del contractant de 
l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera. 
 
SISÈ: Facultar l'alcalde perquè pugui signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 
 
 
7.- EXP. 81/22. Proposta de col·laboració amb l’Associació Nits Culturals de 
Sant Pere Sallavinera, per a la organització del festival Nits Culturals a la 
plaça de Sant Pere Sallavinera, de l’any 2022 
 
Vista la proposta de l'Associació Nits Culturals Sant Pere Sallavinera, relativa a la 
celebració del festival de les Nits Culturals, durant els dies 1 i 2 de juliol de 2022. 
 
Considerada la necessitat de mantenir la celebració d’aquest esdeveniment cultural, que 
tan bons resultats ha reportat per a la població durant els anys en que s’ha celebrat i amb 
la rellevància que enguany es celebra el seu 25è aniversari. 
 
Atès el que preveu l’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General d’Inversions, 
a proposta de l’Alcaldia Presidència, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.-Comprometre una aportació econòmica per import màxim de 3.356,00 euros, en 
concepte de suport a les despeses d’organització i muntatge dels actes de la Festa major de 
l’any 2022 i altres activitats de germanor.  
 
Segon.- Abans del 31 de gener de 2023 caldrà que s’aportin les factures que justiquin la 
realització de la despesa per l’import atorgat. En cas que no es pugui justificar la 
col.laboració en la seva totalitat, es rescabalarà en l’ajut de l’any 2023. 
 
Tercer.- Cal que el logo de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, així com el de Diputació 
de Barcelona consti en tota la publicitat gràfica de tots els actes que es realitzin. 
 
Quart.-Comunicar aquest acord a l’entitat interessada. 
 
 
8.- EXP. FIRM. 58/2022. 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: 
 
-A E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, per a les obres d’estesa de línia elèctrica 
subterrània de BT per nou subministrament a la carretera C-25, del T.M. 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.-EXP. FIRM. 70/2022. 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: 
 
-A R.S.M, per a la substitució de finestres i instal.lació d’una canal i aïllament  de la galeria 
de l’immoble del nucli de Sant Pere, del T.M. 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.  
 
 
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 

34/2022, de 19 de maig de 2022. 

Registre Data  Proveïdor/Creditor i concepte   N.I.F. 
TOTAL 
€ 

        

156/384 21.04.2022 Excavacions Miralles. Obra PPI 2022  B66439076 5398,00 

157/387 23.04.2022 Plus Ultra Seguros. Assegurança vehicle ajuntament A30014831 403,77 

158/394 26.04.2022 Pedro Circuns. PC Calaf. Cartutxo tinta impressora 39329903H 39,00 

160/395 26.04.2022 Girocopi. Manteniment fotocopiadora abril 22 U67273987 158,90 

161/404 28.04.2022 AMI. Quota associat 2022   G65739930 75,50 

162/*** 29.04.2022 T.T.Seguretat Social. Pendent pagament quotes març 22 Q0819002G 1731,22 

163/410 02.05.2022 Margarita Riera Avilés. Gimnàstica abril 22 79275042E 150,00 

164/412 02.05.2022 Correos. Segells i correu abril 22  A83052407 8,05 

165/415 02.05.2022 Sistemes Organització, sa. Material oficina A08588170 169,64 

166/416 02.05.2022 Estació de Servei Calaf, sl. Gasoil vehicle i gasolina B60390218 94,31 

167/417 03.05.2022 Associació ball esportiu Dance Factory. Zumba abril  G65752040 170,00 

168/419 04.05.2022 Generalitat cat;Dep. Salut.Taxes inspecció aigua 22.1ªzona  S0811001G 59,50 

169/420 04.05.2022 Generalitat cat;Dep. Salut.Taxes inspecció aigua 22.2ªzona S0811001G 59,60 

170/423 05.05.2022 Argerich Mecánica, sl. Material desbrossadora B60980364 62,86 

171/424 05.05.2022 Mª Antònia Cabañés. La Pala. Esmorzar castell 1 de maig 46588654S 400,40 

172/425 05.05.2022 Transparenta, sl. Manteniment xarxa aigua abril 22 B08719619 706,86 

173/428 05.05.2022 Cristina Blesa Picas. Taichi març 22  39341704C 315,00 

174/429 05.05.2022 Cristina Blesa Picas. Taichi abril 22  39341704C 315,00 



175/433 06.05.2022 DOGC. Anunci aprovació def. Modificacio O.F. Plusvalua S5800004C 220,60 

176/435 06.05.2022 Energia XXI, slu. Llum plaça major: 31/3/22 a 30/4/22 B82846825 380,37 

177/439 08.05.2022 Endesa Energia,sau. Llum pou Ventura (giron):31/3-30/4 A81948077 715,95 

178/440 08.05.2022 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 3/04/22 a 3/05/22 B82846825 40,84 

179/441 08.05.2022 Energia XXI, slu. Llum aigües Pou Sató: 31/3/22 a 1/5/22 B82846825 127,03 

180/442 08.05.2022 Energia XXI, slu. Llum aigües dip. Boixadors:31/3 a 1/5/22 B82846825 374,69 

181/443 08.05.2022 Energia XXI, slu. Llum masies Querosa: 3/4/22 a 3/05/22 B82846825 70,71 

182/444 08.05.2022 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 3/04/22 a 3/05/22 B82846825 6,92 

183/445 08.05.2022 Energia XXI, slu. Llum dip Ca la Viuda(pou Bas):2/04 a 3/5 B82846825 309,12 

184/446 08.05.2022 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori: 3/4/22 a 3/5/22 B82846825 215,00 

185/447 08.05.2022 Energia XXI, slu. Llum pis del mestre:3/04/22 a 3/5/22 B82846825 60,17 

186/448 08.05.2022 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa:31/03/22 a 01/05/22 B82846825 154,28 

187/449 08.09.2022 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera: 2/4/22 a 3/5/22 B82846825 165,68 

188/450 09.05.2022 Assessoria Martori, slp. Assess. laboral i comptable maig B67343319 703,62 

189/452 09.05.2022 Nominalia Internet, sl. Renovació domini web ajuntament B61553327 96,32 

190/460 12.05.2022 Maria Navarrete Fa. Taller de risoteràpia. Maig 22 39336565X 427,50 

191/476 18.05.2022 Engisic, sl. Redacció projecte rehabilitació Pou Feixes B67293225 2178,00 

192/477 18.05.2022 Manuel Busquet Arrufat. Serveis jurídics  39325773M 2120,00 

 

 
 
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 d’abril de 2022, que tot seguit es 
relacionen: 
 
Decret Data  Assumpte 
 
29/2022 08/05/2022 Decret denegació llicència obres cimentació a Enplater 
30/2022 10/05/2022 Decret inici tràmits compte general 2020 
31/2022 13/05/2022 Decret aprovació padró aigua 1r trim 22 
32/2022 17/05/2022 Decret convocatòria comissió comptes 1/22-compte general 20 
33/2022 19/05/2022 Decret convocatòria ple 05/22, de 25 de maig de 2022 
34/2022 19/05/2022 Decret aprovació pagaments abril (2) i maig (1) de 2022 

 

 
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 i cinc minuts de vuit del vespre 
(19:50h), de tot el que jo, la Secretària, en dono fe. 


