
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNY DE 2022 

Acta número 06/22 

 

 
A Sant Pere Sallavinera, el dia 29 de juny 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 25 de maig 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 25 de maig 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 25 de maig de 2022, es dona per aprovada per 
assentiment. 
 

 
2.- EXP. 121/21. Proposta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les 
obres de Millores de Seguretat contra incendis en el local social de Sant Pere 
Sallavinera.   
 
L’Ajuntament Ple en data 25 de maig de 2022 va aprovar l’adjudicació del contracte de les 
obres de Millores de seguretat contra incendis en el local social de Sant Pere Sallavinera a 
l’empresa RAIMOLCONS,S.L. per la quantitat de setanta-set mil vint euros amb trenta-sis 
cèntims (77.020,36 €), IVA exclòs. 
 
L’empresa adjudicatària ha presentat al director de l’obra el Pla de seguretat i salut en el 
treball, elaborat en aplicació de l’estudi de seguretat i salut que consta com annex al 
projecte. Aquest Pla va tenir l'informe  favorable  del   director   facultatiu  de  l'obra, en 
Raimon Guitart i Garcia,  en  data 22 de juny del 2022. 
 
Per tot això, davant la necessitat d’iniciar les obres i d’acord amb el que estableix l'article 
7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres, 
l'Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
1. Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de Millores de Seguretat contra incendis 
en el local social de Sant Pere Sallavinera. 
 
2. Autoritzar al contractista RAIMOLCONS, S.L. per a que iniciï les obres. 
 

 



3.- EXP. 94/22. Proposta d’aprovació d’un expedient de modificació del 
pressupost municipal vigent mitjançant la creació de noves aplicacions 
pressupostàries i la suplementació de crèdits. 
 
 
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 en 
l'exercici de 2022.  
 
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.  
 
Se sotmet a aprovació del Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. ModPre 01/22 de modificació del 
pressupost de despeses mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari per un import total 
de 98.490,53 euros i, mitjançant la modalitat de suplement de crèdit per un import total 
de 25.889,84 euros, amb el detall i fonts de finançament que es detallen: 
 
Aplicacions pressupostàries de nova creació 

 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import  euros 

454/619.04 
341/629,00 
161/633.04 
171/623.02 
171/131 

Millora de camins municipals, 22-Camí Fortesa 
Adquisició taula ping-pong 
Rehabilitació captació del pou de les Feixes  
Adquisició desbrossadora 
Plans locals d’ocupació, 2022 
Suma: 

36.762,53€ 
2.149,34€ 

48.360,32€ 
1.196,11€ 

10.022,23€ 
98.490,53€ 

 
Aplicacions pressupostàries que són objecte de suplementació 

 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import  euros 

338/489.01 
338/489.02 
171/631.01 
454/619.03 

Comissió Nits Culturals 
Comissió Festes 
Millora Jardí Plaça Ajuntament 
Gestió Forestal Sostenible, 21 
Suma: 

856,00€ 
856,00€ 

1.833,00€ 
22.344,84€ 
25.889,84€ 

 
FINANÇAMENT DE LES MODIFICACIONS 

Nous o majors ingressos 
 
 

Concepte 
pressupostari 

Descripció Import  

461.09 De Diputacions: Activitats culturals del cicle 
festiu 

1.712,00€ 

461.10 De Diputacions: Plans Locals d’Ocupació, 2022 10.022,23€ 
750.03 De l’Administració General de la Comunitat 

Autònoma: Ajuts Gestió forestal sostenible, 
2021 

21.000,00€ 



751.01 D’organisme autònoms de les Comunitats 
Autònomes (A.C.A): Rehabilitació pou Feixes 

10.608,85€ 

761.04 De Diputacions: Rehabilitació pou Feixes 28.300,00€ 
761.05 De Diputacions: Digitalització i 

condicionament d’equipaments esportius-
adquisició taula Ping-Pong 

2.149,34€ 

761.06 Programa sectorial per la millora de camins 
municipals, any 2022-camí Fortesa 

36.762,53€ 
 

 
Romanent líquid de tresoreria  
 

Concepte 
pressupostari 

Descripció Import 

870.00 Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

13.825,42€ 

 
 
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província 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 a efecte 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 de tots els regidors. 
 
 
4.- EXP. 95/2022. Proposta d’aprovació del Projecte constructiu per als ajuts 
de la Gestió forestal sostenible, 2021: pavimentació de dos trams del camí 
dels Seguers a la Casa Nova del Castell a Sant Pere Sallavinera (Anoia). 
 
Vist el projecte constructiu per als ajuts de la Gestió forestal sostenible, 2021: 
Pavimentació de dos trams del camí dels Seguers a la Casa Nova del Castell a Sant Pere 
Sallavinera, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial, Sr. Francesc Solé Duocastella i 
l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, amb un pressupost d’execució per contracta de 
18.549,44 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’accés a boscos en cas d’incendis forestals, millorant 
l’ús del camí dels Seguers a la Casa Nova del Castell, 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 22 de juny de 2022, els Serveis Tècnics emeten un informe sobre projecte 
presentat, que conclou que és correcte i suficient per a la seva contractació.  
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte constructiu per als ajuts de la Gestió forestal 
sostenible, 2021: Pavimentació de dos trams del camí dels Seguers a la Casa Nova del 
Castell a Sant Pere Sallavinera, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial, Sr. Francesc Solé 
Duocastella i l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Albert Herrero Casas, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 18.549,44 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 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. 
 
 

 5.- EXP. 92/2022. Proposta d’aprovació del Projecte constructiu per a 
l’acondicionament d’un tram del camí de la Fortesa a Sant Pere Sallavinera 
(Anoia) 
 
Vist el projecte constructiu per a l’acondicionament d’un tram del camí de la Fortesa a 
Sant Pere Sallavinera, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial, Sr. Francesc Solé 
Duocastella i l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Albert Herrero Casas, amb un 
pressupost d’execució per contracta de trenta mil dos-cents setanta-nou euros amb 
noranta-quatre cèntims d’euro (30.279,94 €), 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’accés al nucli de la Fortesa d’aquest 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 22 de juny de 2022, els Serveis Tècnics emeten un informe sobre projecte 
presentat, que conclou que és correcte i suficient per a la seva contractació 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte constructiu per a l’acondicionament d’un tram del 
camí de la Fortesa a Sant Pere Sallavinera, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial, Sr. 
Francesc Solé Duocastella i l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Albert Herrero Casas, 
amb un pressupost d’execució per contracta de trenta mil dos-cents setanta-nou euros 
amb noranta-quatre cèntims d’euro (30.279,94 €), 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. FIRM. 57/2022. 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.B.G, per a la reparació d’un marge de pedra seca al jardí d’un immoble de l’Estació de 
Seguers, 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.  
 
 
7.- EXP. FIRM. 83/2022. 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 a 400 V per nou subministrament de 50 KW des del C.D. 34520 a la 
parcel.la 317 del polígon 3 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.  

 
 
8.- EXP. FIRM. 86/2022. 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 la Sra. M.P.G., per a la instal.lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a la 
coberta d’un immoble de la Llavinera, 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. 89/2022. 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: 
 
-Al Sr. J.M.B.B., per a la instal.lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a la coberta 
d’un immoble de Boixadors, 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 

39/2022, de 22 de juny de 2022. 



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

        

193/481 19.05.2022 Sistemes Organització, sa. Abonament Mater ofic retornat A08588170 -50,82 

194/487 23.05.2022 Mª Antònia Cabañés. La Pala. Dinar gent gran maig 46588654S 1080,00 

195/488 23.05.2022 DOGC. Anunci aprovació def.projecte obres  S5800004C 220,60 

196/494 25.05.2022 ABS informatica, sl. Servei tancament comptable 20 B59383596 677,60 

197/496 25.05.2022 Girocopi, saute. Manteniment fotocopiadora maig 22 U67273987 143,39 

198/501 26.05.2022 Montrofeu, sl. Placa honorífica centenari-protocol B61762506 141,57 

199/506 30.05.2022 Cristina Blesa Picas. Taichi maig 22  39341704C 315,00 

200/508 31.05.2022 Maquinaria Lliró. Compra desbross i podadora i reparació B64672744 1974,38 

201/*** 31.05.2022 T.T.Seguretat social. Quotes abril 22  Q0819002G 1741,86 

202/509 01.06.2022 Francisco Jimenez. Hortum. Ram flors protocol centenari 46215733Q 50,00 

203/510 01.06.2022 Associació ball esportiu Dance Factory. Zumba maig G65752040 170,00 

204/511 01.06.2022 Sistemes Organització, SA. Ports recollida retorn paper A08588170 9,68 

205/512 02.06.2022 Transparenta, sl. Manteniment xarxa aigua maig 22 B08719619 1564,47 

206/513 02.06.2022 Correos, sa. Correu i certificats maig 22  A83052407 29,75 

207/515 02.06.2022 Anna Mª Castilla Miranda. Hores retroexcav. Repàs camí 39340822N 54,45 

208/518 02.06.2022 CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA  P5800006H  

  Equip bàsic atenció social gener-febrer 22   214,46 

  EAVA gener-febrer 22    16,67 

  Sad social gener-febrer 22    0,00 

  Sad dependència gener-febrer 22   204,74 

  SAT Serveis tècnics gener-febrer 22   272,29 

  Liquidació gestió residus gener-febrer 22   3170,26 

  Taxa planta compostatge gener-febrer 22   128,85 

  Regularització SAD dependència desembre 21  -8,53 

  Conveni assistència noves tecnologies gener-febrer 22  0,00 

209/520 02.06.2022 Energia XXI, slu.abonam Llum local social:31/5 a 30/6/22 B82846825 -197,41 

210/521 02.06.2022 Energia XXI, slu. Llum local social: 31/5/22 a 30/6/22 B82846825 196,01 

211/525 03.06.2022 Estació de Servei Calaf. Gasoil vehicle i gasolina desbross B60390218 57,16 

212/526 03.06.2022 Energia XXI, slu. Abonam.Llum local social:30/6/21 a 31/8/21 B82846825 -406,29 

213/527 03.06.2022 Energia XXI, slu. Llum local socila: 30/6/22 a 31/8/22 B82846825 439,91 

214/528 05.06.2022 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa:30/04/22 a 31/5/22 B82846825 25,64 

215/529 05.06.2022 Energia XXI, slu. Llum local social:31/08/21 a 30/09/21 B82846825 158,29 

216/530 05.06.2022 Energia XXI, slu.Abonam.Llum local social:31/8/21 a 30/9/21 B82846825 -166,42 

217/532 07.06.2022 Assessoria Martori, slp. Assess. laboral i comptable juny B67343319 703,62 

218/535 07.06.2022 Argerich Mecanica, sl. Material manteniment maquinària B60980364 10,18 

219/536 07.06.2022 Margarita Riera Avilés. Gimnàstica maig 22  79275042E 150,00 

220/537 07.06.2022 Energia XXI, slu.llum edifici escoles:3/5/22 a 31/5/22 B82846825 16,26 

221/538 07.06.2022 Energia XXI, slu. Llum plaça Major: 30/4/22 a 31/5/22 B82846825 327,94 

222/539 07.06.2022 Energia XXI, slu. Llum aigües pou Sató: 1/5/22 a 30/5/22 B82846825 116,52 

223/540 07.06.2022 Energia XXI, slu. Llum aigües dip. Boixad:1/5/22a 31/5/22 B82846825 451,51 

224/541 08.06.2022 Energia XXI, slu. Llum masies Querosa:3/5/22 a 31/5/22 B82846825 45,07 

225/542 08.06.2022 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 3/05/22 a 31/05/22 B82846825 6,47 

226/543 08.06.2022 Energia XXI,slu. Llum camí Fortesa. 1/5/22 a 30/5/22 B82846825 126,27 

227/544 08.06.2022 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 3/5/22 a 31/5/22 B82846825 55,65 

228/545 08.06.2022 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori:3/5/22 a 31/5/22 B82846825 104,20 

229/547 08.06.2022 Endesa Energia, sau. Llum pou ventura (giron):30/4 a 31/5 A81948077 1228,97  
 
 
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 25 de maig de 2022, que tot seguit es 
relacionen: 
 
Decret Data  Assumpte 
 
35/2022 23/05/2022 Decret adjudicació contracte redacció projecte camí Fortesa 
36/2022 27/05/2022 Decret aprovació nòmines maig 2022 
37/2022 30/05/2022 Decret adjudic. redacció projecte i D.O. ajuts gestió forestal 21 
38/2022 07/06/2022 Decret convocatòria i bases contractació peó manteniments pla oc. 

39/2022 22/06/2022 Decret aprovació pagaments maig (2) i juny (1) de 2022 
40/2022 22/06/2022 Decret convocatòria sessió plenària 06/22 de 29/06/22 
41/2022 23/06/2022 Decret contractació treballador temporal dins pla ocupació DB 

 42/2022 23/06/2022 Decret adjudic realització obres instal·lació fotovoltaica  local social 

 43/2022 23/06/2022 Decret aprovació nòmines juny de 2022 
  

 
 
 
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 menys cinc de vuit del vespre 
(19:40h), de tot el que jo, la Secretària, en dono fe. 


