
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2021 

Acta número 06/21 
 
 

A Sant Pere Sallavinera, el dia 30 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 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 2 de juny de 2021.         
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, 
celebrada el dia 2 de juny 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 2 de juny de 2021, es dona per aprovada per 
assentiment. 

 
 
2.- EXP. 109/21. Proposta de sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal sostenible 
2019, Operació del PDR 08.03.01 Prevenció d’incendis forestals i restauració 
del potencial forestal.  
 
Vista la resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, publicada al DOGC número 8428, de 
08/06/2021, per la qual es convoquen per a l’any 2021, entre d’altres, els ajuts a la 
prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal, (operació del PDR 
08.03.01). 
 
Considerant que aquest municipi va fer, fa anys, una forta inversió en matèria de 
prevenció i extinció d’incendis, duent a terme diverses actuacions que requereixen d’un 
manteniment periòdic per tal de tenir-les en les òptimes condicions d’ús. 
 
En la línia de manteniment de les instal·lacions es contempla la necessitat de procedir a 
l’arranjament d’un tram del camí del Castell (tram camí de Seguers a Casa Nova del 
Castell), que és el principal accés a la massa boscosa del Castell. 
 
Vista la memòria sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal sostenible 2021, redactada per 
l’Arquitecte Tècnic Àlex Vidal Sieiro, on es justifiquen i valoren les actuacions següents: 
 

• Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria per la construcció 
i manteniment de vials. (Camí del Castell -Tram camí de Seguers a Casa Nova del Castell-: 
reperfilat i preparació del ferm per a posterior pavimentació amb medis mecànics, 
formació correcta de pendents, trencaaigües i cunetes on calgui, pavimentació, recalçat 
dels vorals amb medis mecànics i acabat amb terres al final del paviment de formigó amb 
el camí existent). 
 



Atès que la memòria sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal sostenible 2021 s’ha redactat 
d’acord amb l’establert en l’Ordre ARP/75/2021, de 6 d’abril, per la qual s’aproven les 
bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i en l’establert a la Resolució 
ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2021, entre d’altres, els 
ajuts a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal, es proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- APROVAR la memòria per la sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal sostenible 
2021, redactada per l’Arquitecte Tècnic Àlex Vidal Sieiro, on es justifiquen i valoren les 
actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria per la construcció i 
manteniment de vials. (Camí del Castell -Tram camí de Seguers a Casa Nova del Castell-: 
reperfilat i preparació del ferm per a posterior pavimentació amb medis mecànics, 
formació correcta de pendents, trencaaigües i cunetes on calgui, pavimentació, recalçat 
dels vorals amb medis mecànics i acabat amb terres al final del paviment de formigó amb 
el camí existent), amb un pressupost total de 22.444,84 euros, IVA inclòs. 
 
Segon.- APROVAR i FORMALITZAR la sol·licitud d’ajut econòmic al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l’empara de la resolució ACC/1765/2021, 
de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2021, entre d’altres, els ajuts a la 
prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal,  per a la realització de les 
actuacions contingudes en la memòria per a la sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal 
sostenible 2021, redactada per l’Arquitecte Tècnic Àlex Vidal Sieiro, amb un pressupost 
total de 22.444,84 euros, IVA inclòs. 
 
Tercer.-Manifestar l’acceptació dels compromisos i obligacions de les persones 
beneficiàries, que siguin d’aplicació, continguts en l’apartat 7 de l’Annex 1 de l’Ordre 
ARP/93/2018, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la 
gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya, 
2014-2020. 
 
Quart.- Fer constar que existeix dotació pressupostària per a la realització de l’obra en la 
partida 454/61904 del pressupost municipal. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer 
efectius els acords precedents.  
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 

 
 
3.- EXP. 115/21. Proposta d’aprovació d’un expedient de suplementació de 
crèdits en el pressupost municipal vigent. 
 
 
L'alcaldia ha elaborat una memòria justificativa en què exposa i justifica la necessitat de 

realitzar despeses per a les que inicialment no hi havia consignació pressupostària 

suficient en l'exercici de 2.021.  

 

Aquesta memòria acredita la urgència d'aquestes necessitats i la impossibilitat de demorar 

fins l'exercici següent. La intervenció municipal ha elaborat un informe referent a 

l'adequació a la legalitat d'aquesta modificació i la viabilitat de les fonts de finançament 

previstes per finançar l'increment del pressupost de despeses.  

 

Per tot això, se sotmet a aprovació del Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 

 

ACORDS 

 



Primer.- Aprovar inicialment l'expedient 1-2021, de modificació del pressupost de 

despeses mitjançant la modalitat de suplement de crèdit per un import total de 75.678,04 

euros amb el detall i fonts de finançament que es detallen: 

 

Aplicacions pressupostàries objecte de modificació per suplement de crèdit 

 

Aplicació 

pressupostària 

Descripció Import  

 

161/213 

 

454/61904 

 

 

Servei d’abastament d’aigua 

 

Gestió forestal sostenible 

 

28.629,21 € 

 

47.048,83 € 

 

 

Finançament de la modificació  

 

Nous o majors ingressos 

 

Concepte  

pressupostari 

Descripció Import  

 

461 

 

750.60 

 

De Diputacions 

 

De l’Administració General de la Comunitat 

Autònoma 

 

15.000,00 € 

 

18.549,46€ 

 

 

 

Romanent líquid de tresoreria  

 

Concepte  

pressupostari 

Descripció Import  

 

870 

 

 

Romanent líquid de tresoreria per a despeses 

generals 

 

42.128,58 € 

 

 

Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, a l’e-tauler i al tauler d'edictes de 

l'Ajuntament l'anunci d'exposició pública d'aquest acord durant un període de 15 dies 

hàbils a comptar de l'endemà de la publicació en el BOPB, per tal que les persones 

interessades puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions que considerin 

oportunes.  

 

Tercer.- Considerar definitivament aprovat aquest acord en cas que no es presentin 

reclamacions, publicar aquesta aprovació definitiva i un resum de la modificació 

pressupostària a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província i remetre una còpia 

de l'expedient a les administracions corresponents. 

 

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

 

 

 



 
4.- EXP.106/21. Proposta d’aprovació del projecte constructiu per la 
renovació d’un tram de la xarxa d’abastament d’aigua entre el nucli i la 
zona de Lagranje de Sant Pere Sallavinera (Anoia) 
 
 
Vist el projecte constructiu per la renovació d’un tram de la xarxa d’abastament d’aigua 
entre el nucli i la zona de Lagranje de Sant Pere Sallavinera (Anoia), redactat per 
l’Enginyer de Camins, canals i ports, Sr. A.H.C. i l’Enginyer Tècnic industrial, Sr. F.S.D., 
amb un pressupost d’execució per contracta de 26.991,53 euros, abans d’aplicar l’IVA.  
 
Atès que el projecte constructiu per la renovació d’un tram de la xarxa d’abastament 
d’aigua entre el nucli i la zona de Lagranje de Sant Pere Sallavinera (Anoia), conté el 
desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació amb la necessitat de 
millorar les condicions de la xarxa d’aigües municipal, 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 constructiu per la renovació d’un tram de la xarxa 
d’abastament d’aigua entre el nucli i la zona de Lagranje de Sant Pere Sallavinera (Anoia), 
redactat per l’Enginyer de Camins, canals i ports, Sr. A.H.C. i l’Enginyer Tècnic industrial, 
Sr. F.S.D. amb un pressupost d’execució per contracta de 26.991,53 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. 

 
 
5.- EXP. 112/21. Proposta d’aprovació de la memòria valorada per la 
instal.lació de cabalímetres de sectorització telecontrolats a la xarxa 
d’abastament d’aigua de Sant Pere Sallavinera (Anoia). 
 
 
Vista la memòria valorada per la instal.lació de cabalímetres de sectorització telecontrolats 
a la xarxa d’abastament d’aigua de Sant Pere Sallavinera (Anoia), redactada per l’Enginyer 
tècnic industrial, Sr. F.S.D. amb un pressupost d’execució per contracta de 23.660,50 
euros, abans d’aplicar l’IVA.  
 
Atès que la memòria valorada per la instal.lació de cabalímetres de sectorització 
telecontrolats a la xarxa d’abastament d’aigua de Sant Pere Sallavinera (Anoia), conté el 
desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació amb la necessitat de 
millorar les condicions de la xarxa d’aigües municipal, la qual ha estat redactada 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 la memòria valorada per la instal.lació de cabalímetres de 
sectorització telecontrolats a la xarxa d’abastament d’aigua de Sant Pere Sallavinera 



(Anoia), redactada per l’Enginyer tècnic industrial, Sr. F.S.D., amb un pressupost 
d’execució per contracta de 23.660,50 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. 107.21-Proposta d’aprovació de la xifra de població del municipi de 
Sant Pere Sallavinera amb referència a la data 01/01/2021. 
 
D’acord amb el que estableix la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística de 17 de 
febrer de 2020, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la 
revisió anual del Padró municipal d’habitants, així com allò que disposa l’art. 81 del RD 
1690/86, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació 
Territorial de les E.E.L.L., es sotmet a consideració del Ple, l’aprovació del resum numèric 
de la revisió del Padró municipal d’habitants amb referència a 1 de gener de 2021 que, 
segons el resultat de la gestió del padró comunicat per la Diputació de Barcelona, dona 
una resultat de 159 habitants, dels quals 84 són homes i 75 són dones. 

 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 
 
7.- EXP. 100/21. 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. J.P.T., per a la realització de les obres de pavimentació d’un cobert agrícola 
a cal T. 
 
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. 101/21. 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. J.P.T., per a la realització de les obres de tancament a l’hort de cal T. 
 
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. 102/21. 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: 
 
-A E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U., per a la realització d’obres per l’estesa de 
línia subterrània de M.T. per nou subministrament a la ctra. N-141-b, dins el terme 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.- EXP. FIRM. 110/21. 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: 
 

-A REPSOL, COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A., per a la 
realització d’obres per la instal.lació d’un punt de recàrrega elèctrica per a vehicles 
elèctrics a l’estació de Servei de Sant Pere Sallavinera, a la C-25. 
 



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.  
 
11.- EXP. FIRM. 111/21. 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. J.M.P.P., per a la instal.lació d’unes plaques fotovoltaiques per autoconsum 
en la coberta d’un magatzem del conjunt edificat 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.  

 
 

 
12.- 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 

45/2021, de 26 de juny de 2021 
 

Registre Data  Proveïdor/Creditor i concepte      TOTAL € 

       

210/537 28.05.2021 Enigest, sl. Redacció projecte camí Ramader, fase 1 13334,20 

211/541 31.05.2021 Girocopi. Manteniment i lloguer fotocop. Maig 21 99,90 

212/542 31.05.2021 Maria Roser Melero. Taller de tintura natural 189,12 

213/*** 31.05.2021 T.T. Seguretat Social. Quota abril 21  1809,79 

214/545 01.06.2021 Telefonica moviles, sa. Targeta missatges aigua maig 19,80 

215/550 01.06.2021 Estació servei Calaf, sl. Gasolina i oli desbrossadora  18,11 

216/552 02.06.2021 CEMSA, SLU. Manteniment xarxa aigua: maig 21 1145,92 

217/560 03.06.2021 Correus. Segells i certificats maig 21  15,25 

218/561 03.06.2021 Argerich Mecanica, sl. Material manteniments 5,20 



219/562 04.06.2021 Telefonica de España, sau.Telèfon fix i mòbil alcaldia maig  108,18 

220/565 04.06.2021 Consorci AOC. T-cat Secretari. Targeta certificat electrònic 31,70 

221/567 04.06.2021 Engisic, sl. Honoraris redacció proj. i dir.obra camí Giron. 1573,00 

222/569 07.06.2021 Assessoria Martori, slp. Assessorament laboral juny 21 239,07 

223/573 07.06.2021 Web Cultura, scp. Material oficina  154,53 

224/578 09.06.2021 Associació ball esportiu Dance Factory. Zumba maig 21 170,00 

225/579 09.06.2021 DOGC. Anunci urgent aprovació definitiva projecte obres 327,60 

226/580 09.06.2021 Excavacions Gassó, sl. Certific. 2 obra fase 2 camí Giron 28086,40 

227/581 09.06.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 30/04/21 a 31/5/21 20,26 

228/582 09.06.2021 Energia XXI, slu. Llum Plaça Major:30/4/21 a 31/5/21 164,40 

229/588 11.06.2021 Endesa Energia, sau.Llum pou Ventura:10/5/21 a 31/5/21 474,85 

230/590 11.06.2021 DOGC. Anunci aprovació definitiva memòria valorada 218,40 

231/591 11.06.2021 DOGC. Anunci aprovació inicial projecte obres 218,40 

232/592 11.06.2021 DOGC. Anunci aprovació inicial projecte obres 218,40 

233/595 13.06.2021 Margarita Riera Avilés. Gimnàstica març 21 150,00 

234/596 13.06.2021 Margarita Riera Avilés. Gimnàstica abril 21 150,00 

235/597 13.06.2021 Margarita Riera Avilés. Gimnàstica maig 21 150,00 

236/598 13.06.2021 Margarita Riera Avilés. Gimnàstica juny 21 150,00 

237/599 14.06.2021 Cristina Blesa Picas. Taichi febrer 21  157,49 

238/603 17.06.2021 ACA. Autoliquidació cànon aigua facturat al 2n trim 21 2619,42 

239/604 17.06.2021 ACA. Abonament Autoliq. cànon aigua 2n trim 21 -117,88 

240/606 17.06.2021 Cristina Blesa Picas. Taichi març 21  315,00 

241/607 17.06.2021 Energia XXI, slu. Enllumenat masies 4/5/21 a 31/05/21 29,25 

242/608 17.06.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles:4/5/21 a 31/05/21 21,83 

243/609 17.06.2021 Energia XXI, slu. Llum aigües Dip. Boixad:4/5/21 a 31/5/21 254,16 

244/610 17.06.2021 Energia XXI, slu. Llum pou Sató: 4/5/21 a 31/5/21 77,38 

245/611 17.06.2021 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 4/5/21 a 31/5/21 46,80 

246/612 17.06.2021 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 4/5/21 a 31/5/21 9,75 

247/613 17.06.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori: 4/5/21 a 31/5/21 113,36 

248/614 17.06.2021 Energia XXI, slu. Llum pou Bassetes: 4/5/21 a 31/5/21 180,13 

249/615 17.06.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 4/5/21 a 31/5/21 67,07 

250/616 17.06.2021 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera 4/5/21 a 31/05/21 71,60 

251/620 18.06.2021 Cristina Blesa Picas. Taichi abril 21  315,00 

252/621 18.06.2021 Cristina Blesa Picas. Taichi maig 21  315,00 

253/633 22.06.2021 Energia XXI, slu. Llum local social: 6/5/21 a 31/5/21 222,24 

254/635 23.06.2021 Bechtle directe, slu. Material informàtic  98,62 

 

 
 

13.- 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 2 de juny del 2021, que tot seguit es 
relacionen: 

 
Decret Data  Assumpte 
 



41/2021 01/06/2021 Decret adjudicació obra PPI, 2020 
42/2021 20/06/2021 Decret aprovació certificació obres camí Giron. al Castell. F-2  
43/2021 23/06/2021 Decret aprovació nòmines juny 21  

44/2021 26/06/2021 Decret adjudicació contracte direcció obra plaça Dr. Pons  
45/2021 26/06/2021 Decret aprovació pagaments maig (2) i juny (1) 
46/2021 28/06/2021 Decret convocatòria ple 30/06/21 
 

 
 
 
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 dos quarts de vuit del vespre (19:30h), de tot el 
que jo, el Secretari, en dono fe. 


