
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2021 

Acta número 07/21 
 
 

A Sant Pere Sallavinera, el dia 21 de juliol 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 30 de juny de 2021.         
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, 
celebrada el dia 30 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 30 de juny de 2021, es dona per aprovada per 
assentiment. 

 
 
2.- EXP. 92/21. Proposta de nomenament del Jutge de Pau titular de Sant 
Pere Sallavinera. 
 
Atès que l’article 101 de la Llei Orgànica 6/1985 d’1 de juliol del Poder Judicial, estableix 
que els jutges de pau i els seus substituts són nomenats per un període de quatre anys. 
 
Atès que l’actual Jutge de Pau senyor RAMON RIERA RAICH, va ser nomenat pel 
Tribunal Superior de Justícia el dia 27 de juny de 2017 i va prendre possessió del seu 
càrrec el dia 18 de juliol de 2017. 
 
Atès que han transcorregut quatre anys des de la seva elecció . 
 
Atès que l’elecció del Jutge de Pau així com del seu substitut correspon a la Corporació 
Local reunida en sessió Plenària, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus 
membres. 
 
Atès que el Sr. Alcalde mitjançant l’edicte de data 2 de juny de 2021, va donar a conèixer a 
la població la necessitat de procedir a escollir un nou Jutge de Pau titular,  per expiació del 
termini legalment establert, per tal que qualsevol persona que estès interessada podes 
adreçar-se per escrit davant de l’alcaldia ,efectuant el seu desig de participar-hi. 
 
Atès que s’han presentat les següents sol·licituds: 
 
 
1.RAMON RIERA RAICH 
 
  



Atès que el sol·licitant és persona digna i respectable i ha complert el seu càrrec amb 
diligència i correcció durant els quatre anys que ha estat el Jutge de Pau titular, el senyor 
Ramon Riera Raich es considera idoni, essent una persona nascuda al municipi, coneguda 
i respectada pels veïns.                                                         
 
Vist l’informe jurídic, es proposa al Ple de la corporació, l’acord següent: 
 
Primer.- Escollir el Sr. RAMON RIERA RAICH Jutge de Pau titular del municipi de Sant 
Pere Sallavinera. 
 
Segon.- proposar el seu nomenament a la Sala de Govern de del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, a través del Jutge de Primera Instància i Instrucció d’Igualada. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 
3.- EXP. 91/2021. Proposta d’inici de l’expedient per a la contractació de 
l’obra de millora del camí Ramader, des de la Llavinera fins a Els Seguers. 
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en data 02/06/2021 va aprovar definitivament el 
projecte de l’obra de millora del camí Ramader, des de la Llavinera fins a Els Seguers, amb 
un pressupost d’execució per contracte de cent cinquanta mil nou-cents noranta-tres euros 
amb trenta-dos cèntims d’euro (150.993,32€), abans d’IVA, procedint-se al replanteig del 
projecte el dia 9 de juliol de 2021.  
 
Vista la memòria del secretari de la corporació en què raona la necessitat de contractació 
de les obres de millora del camí Ramader, des de la Llavinera fins a Els Seguers, 
mitjançant un procediment obert simplificat. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), la celebració de contractes per part de 
les Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació  motivant la necessitat del contracte en els termes 
previstos a l’article 28 del propi text legal. 
 
A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, han de 
ser determinades amb precisió, deixant-ne constància a la documentació preparatòria, 
abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació. Resultant ser les següents:  
 
El camí objecte del projecte es correspon amb el camí número 6 del catàleg de camins de 
la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un camí que s’origina a la carretera BV-3011 i va fins 
el camí de Seguers, amb una longitud total de poc més de 3 km. El mal estat de 
conservació, motiva una intervenció de rehabilitació. En aquesta primera fase s’inclou la 
rehabilitació d’un primer tram. 
 
L’objecte de l’actuació és definir les obres de reparació i millora del camí Ramader, en el 
seu primer tram, de 1,06 km., coincidint amb l’accés a l’aeròdrom. Es tracta d’una actuació 
destinada al servei públic que millora la connectivitat dins el propi municipi i amb els 
municipis veïns. 
 
Actualment es disposa d’un camí amb molta intensitat de tràfic, de vehicles lleugers i 
pesants, especialment vehicles agrícoles i ramaders. Aquest camí gaudeix d’un paviment 
flexible amb una capa d’aglomerat asfàltic en calent que no arriba als 5 cm. de gruix i que 
en general es troba en mal estat, especialment pel mal drenatge de la via. 
 
Les obres a realitzar són el condicionament del primer tram de 1,06 km. del camí entre la 
Llavinera i Els Seguers. Amb aquest condicionament es defineix la pavimentació, la 



reposició dels serveis afectats per l’execució de les obres, el drenatge de la calçada, la 
senyalització vertical i horitzontal i les obres complementàries necessàries. 
 
Es tracta d’un camí de 4 m. d’amplada mitja, de paviment flexible, amb un estat de 
conservació variable, per això, es renovarà el paviment en tot el tram, no obstant, en 
funció de l’estat de conservació, s’establiran diferents processos, ja que en alguns trams, a 
part del desgast del ferm pel pas del temps i del propi trànsit, s’han format flonjalls i per 
tant, abans de rehabilitar el paviment, caldrà resoldre la problemàtica, amb la consolidació 
de la base. 
 
Atès que en virtut del que disposa l'apartat 2 de la Disposició Addicional Segona de la 
LCSP, l'òrgan competent per contractar la citada obra és el Ple de la corporació en superar 
la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer: Iniciar l’expedient per la contractació de l’obra  de millora del camí Ramader, des 
de la Llavinera fins a Els Seguers, amb un pressupost d’execució per contracte de cent 
cinquanta mil nou-cents noranta-tres euros amb trenta-dos cèntims d’euro (150.993,32€), 
abans d’IVA, mitjançant un procediment obert simplificat. 
 
Segon: Que informin l’expedient el Secretari i Interventor municipal, en virtut d’allò 
disposat a la Disposició Addicional Tercera, apartats 3 i 8, de la LCSP.  

 

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

 

4.- EXP. 121/2021. Proposta d’inici de l’expedient per a la contractació de 
l’obra de millores de seguretat contra incendis en el local social de Sant Pere 
Sallavinera. 
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en data 21/01/2020 va aprovar definitivament el 
projecte de l’obra de millores de seguretat contra incendis en el local social de Sant Pere 
Sallavinera, amb un pressupost d’execució per contracte de seixanta-quatre mil dos-cents 
noranta-sis euros amb quinze cèntims d’euro (64.296,15€), abans d’IVA, procedint-se al 
replanteig del projecte el dia 30 de juny de 2021.  
 
Vista la memòria del secretari de la corporació en què raona la necessitat de contractació 
de les obres de millores de seguretat contra incendis en el local social de Sant Pere 
Sallavinera. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), la celebració de contractes per part de 
les Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació  motivant la necessitat del contracte en els termes 
previstos a l’article 28 del propi text legal. 
 
A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, han de 
ser determinades amb precisió, deixant-ne constància a la documentació preparatòria, 
abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació. Resultant ser les següents:  
 
Les actuacions compreses s’orienten a la millora de la seguretat contra incendis d’alguns 
elements i espais propis del local social de Sant Pere Sallavinera amb deficiències 
respecte la normativa vigent en el moment de la construcció. 

SECTORITZACIÓ PLANTA SEMI-SOTERRANI 



La planta semi-soterrani, la zona de magatzem i la sala de calderes, constituirà un 
primer sector d’incendis amb una superfície construïda de 318,09m2. Segons establia la 
NBE-CPI/96:  La planta baixa, l’escenari, la zona dels vestidors-camerinos i la zona de 
platea-serveis haurien de constituir un segon sector d’incendis amb una superfície 
construïda de 423,00m2. 

Magatzem: 

Es delimitaran dos sectors d’incendi amb la construcció d’una paret que delimiti el 
magatzem de l’escala amb una paret de bloc de formigó de 20 cm de gruix enguixada i 
pintada per les dues cares amb pintura plàstica de color blanc. Amb això s’obtindrà una 
REI 120. També es col·locarà una porta tallafocs EI2-60-C5 d’accés a l’escala interior. 

Sala climatització-calderes: 

La planta semi-soterrani és una planta diàfana amb els aparells de la climatització del 
local totalment sense compartimentar amb la resta de l’espai de magatzem. 

L’objecte de les millores de les mesures de seguretat contra incendis serà tancar l’espai 
amb aquests elements, ja que per si sol es considera un espai de risc especial, i en aquest 
cas de risc baix. 

Es delimitaran els dos espais amb una paret de bloc de formigó de 20 cm de gruix 
enguixada i pintada amb pintura plàstica ambdós costats, complint una RF-120, 
suficient per al tipus de sectorització requerida, i alhora, aquest local estarà dotat de 
porta tallafocs EI2-60-C5. 

La resta de parets formades per mur de formigó armat de 30 cm de gruix compleix 
perfectament amb el mínim exigit amb una resistència al foc RF-240 actualment. 

Per últim el sostre del magatzem que està format per un sostre unidireccional de 25+5 
cm amb nervis de formigó armat “in situ” i revoltons de formigó sense revestir, 
s’enguixarà amb una capa d’1cm de gruix complint amb la normativa, amb una 
resistència REI120. 

SECTORITZACIÓ PLANTA BAIXA. 
 
Tota la planta baixa constituirà un sol sector d’incendi diferenciat del sector d’incendi del 
magatzem i es protegirà l’estructura de la coberta que resta composta per sis 
encavallades metàl·liques amb perfils HEB, aconseguint una resistència al foc EF-30 
revestint tots els perfils metàl·lics amb pintura intumescent aplicada amb màquina de 
polvoritzar, brotxa o rodet per a què l’estructura de coberta i els suports HEB 160 
compleixin amb la normativa. 
 
Atès que en virtut del que disposa l'apartat 2 de la Disposició Addicional Segona de la 
LCSP, l'òrgan competent per contractar la citada obra és el Ple de la corporació en superar 
la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer: Iniciar l’expedient per la contractació de l’obra de millores de seguretat contra 
incendis en el local social de Sant Pere Sallavinera, amb un pressupost d’execució per 
contracte de seixanta-quatre mil dos-cents noranta-sis euros amb quinze cèntims d’euro 
(64.296,15€), abans d’IVA 
 
Segon: Que informin l’expedient el Secretari i Interventor municipal, en virtut d’allò 
disposat a la Disposició Addicional Tercera, apartats 3 i 8, de la LCSP.  
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 

 



 
 
5.- EXP. 10084/20. Proposta d’adjudicació de les obres derivades dels ajuts a 
la gestió forestal sostenible, 2020. 
 
 
Vist l’expedient de contracte menor per a la contractació de les obres derivades dels ajuts a 
la gestió forestal sostenible, 2020, consistents en l’arranjament del camí de Sant Pere a les 
Coromines i Cal Segués, amb un pressupost d’execució per contracte de trenta-vuit mil 
vuit-cents vuitanta-tres  euros amb trenta-tres cèntims d’euro (38.883,33€), abans d’IVA.  
 
Vist l’informe de Secretaria intervenció, que consta a l’expedient, en el qual s’acredita 
l’existència de crèdit suficient. 
 
Vist l’informe-Proposta de Secretaria Intervenció sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir, requisits a exigir i determinacions de competència. 
 
Vistes les ofertes presentades per tres empreses per a la realització de les obres a 
contractar. 
 
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò 
disposat a la Disposició Addicional Segona de la LCSP per a l’adjudicació del contracte, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER: Adjudicar el contracte per a la realització de les obres derivades dels ajuts a la 
gestió forestal sostenible, 2020, al contractista EXCAVACIONS MIRALLES, S.L., amb NIF 
B66439076 i domicili a Mas Miralles, s/n  de Rajadell (08256), per un import de  trenta-
vuit mil vuit-cents vuitanta-tres  euros amb trenta-tres cèntims d’euro (38.883,33€), 
abans d’IVA i l’oferiment de millores. 
 
SEGON: Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’obra amb càrrec a la partida 
454/61904 del vigent pressupost, d’acord amb l’informe d’Intervenció. 
 
TERCER: Un cop realitzada l’obra, incorporar la factura i trametre el pagament si s’escau. 
 
QUART: Notificar la resolució a d’adjudicatari. 
 
 
6.-  EXP.124/21. Proposta de designació de les dues festes de caràcter local 
per a l'any 2022. 
 
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, per la qual s'estableix el calendari 
oficial de festes a Catalunya per a l'any 2022. 
 
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 2022, les dates de: 23 d'abril, dissabte, festa de Sant Jordi, i 29 de juny, 
dimecres, festa de Sant Pere. 



 
 
7.- EXP. 122/21. Proposta d’aprovació de les Bases del concurs oposició per 
promoció interna per a la provisió en propietat d’un lloc de treball de l’escala 
d’administració general, subescala administrativa, pertanyent al grup C-1, 
vacant a la plantilla d’aquest Ajuntament. 
 
Vista la Plantilla del personal funcionari i laboral aprovada en el ple de la corporació de data 
22/4/2021 juntament amb el Pressupost general de l’Ens per l’exercici 2021. 
 
Atesa  la necessitat de cobrir un lloc de treball de l’escala Administració General, subescala 
Administrativa d'Administració General (Grup C-1), per promoció interna vacant a la 
plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, inclosa en la l’Oferta Pública d’enguany 
per concurs oposició. 
 
Vistes les Bases reguladores del referit procés selectiu que s’acompanyen a la proposta i 
trobades conformes.    
 
Vist el que disposa amb caràcter general l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, i l'article 286 i següents del Text refós de la  Llei Municipal i de 
Règim Local, aprovada pel RDL 2/2003, de 28 d’abril i demés disposicions d’aplicació. 
 
Es proposa al plenari de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR les Bases reguladores del concurs oposició per promoció interna per a 
la provisió en propietat d’un lloc de treball de l’escala d’administració general, subescala 
administrativa, pertanyent al grup C-1, vacant a la plantilla orgànica d’aquest Ajuntament 
que s'adjunten a la proposta i que es donen aquí per literalment reproduïdes. 
 
Segon.- Publicar les Bases íntegrament al BOPB i, en extracte al DOGC; exposar-les al tauler 
d'anuncis i a la pagina web municipal per a general coneixement. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 

 
 
8.- EXP. FIRM. 123/21. 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 (segona banda de l’Eix). 
 
S’acorda també l’aprovació de la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, corresponent a l’expedient abans relacionat. 
 
La llicència s’atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de tercers, per la 
qual cosa no pot ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en 
què es pugui incórrer en l’exercici de l’activitat autoritzada.  
 
El titular haurà de respectar el contingut exprés d’aquestes clàusules i, a més, el contingut 
implícit, que és el definit per les vigents normes subsidiàries de planejament, en la seva 



documentació tècnica i en les seves normes urbanístiques i ordenances. No podrà 
justificar-se la vulneració de les disposicions legals en el silenci o insuficiència de 
contingut de la llicència.  
 

 
9.- Donar compte del pagament de factures i despeses ordenat per l’alcaldia, 
des de la darrera sessió plenària de caràcter ordinari. 
 

El pagament d’aquestes factures ha estat ordenat mitjançant el decret d’alcaldia número 

48/2021, de 16 de juliol de 2021 
 
Registre Data  Proveïdor/Creditor i concepte TOTAL € 

       

255/639 25.06.2021 Correus. Tramesa petició renovació certificat hisenda 3,50 

256/641 28.06.2021 Girocopi. Lloguer i manteniment fotocop. Juny 21 99,83 

257/645 29.06.2021 Dones amb empenta. Promoció relacions igualitàries 310,28 

258/*** 30.06.2021 T.T. Seguretat social. Quotes maig 21  1408,73 

259/653 01.07.2021 Telefonica moviles, sa. Targeta missatges aigua juny 8,09 

260/654 01.07.2021 Estació servei Calaf, sl. Gasoil furgoneta i gasolina  73,40 

261/656 02.07.2021 Servicios microinformatica, sa. Material informàtic 197,75 

262/657 02.07.2021 Correos. Segells i certificats juny 21  18,95 

263/658 02.07.2021 Forn de pa Fitó. Jordi Fitó Giralt. Protocol església 17,06 

264/659 02.07.2021 Manuel Busquet Arrufat. Serveis jurídics  7420,00 

265/662 05.07.2021 Web Cultura, scp. Material oficina  48,40 

266/664 05.07.2021 CEMSA, SLU. Manteniment xarxa aigua: juny 21 566,80 

267/665 05.07.2021 Anna Mª Castilla Miranda. Retro reparació fuita aigua 177,87 

268/671 05.07.2021 Castell 3 construccions. Treballs manteniment pis arxiu 461,62 

269/669 05.07.2021 Servicios microinformatica, sa. Material informàtic(pant) 302,00 

270/674 07.07.2021 Assessoria Martori, slp. Serveis jurídics i socials 1410,86 

271/675 07.07.2021 Assessoria Martori, slp. Serveis mes de juliol 239,07 

272/677 08.07.2021 DOGC. Anunci aprovació inicial pla millora urbana 218,40 

273/678 08.07.2021 DOGC. Anunci aprovació inicial memòria valorada 218,40 

274/683 13.07.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 31/5/21 a 2/6/21 1,02 

275/684 13.07.2021 Energia XXI, slu. Llum aigües pou Sató: 31/5/21 a 2/6/21 4,36 

276/685 13.07.2021 Energia XXI, slu. Llum aigües dip.Boixadors:31/5/21 a 2/6/21 24,26 

277/688 13.07.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/5/21 a 2/6/21 5,24 

278/691 14.07.2021 CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA   

  Equip bàsic atenció social març-abril 21  214,46 

  EAVA març-abril 21   16,67 

  SAD social març-abril 21   76,77 

  SAD dependència març-abril 21  127,08 

  SAT serveis tècnics març-abril 21  266,95 

   Liquidació gestió residus març-abril21  3.041,83 

  Taxa planta compostatge març-abril 21  117,60 

  Serveis tècnics març-abril 21  429,82 

  Tallers març-abril 21   300 

  Conveni assistència noves tecnologies març-abril 21 0 

279/694 14.07.2021 DOGC. Anunci aprovació inicial projecte 218,40 

280/699 14.07.2021 DOGC. Anunci oferta pública ocupació  218,40 

281/***  14.07.2021 T.T. Seguretat Social. Quota secretari maig 21 96,75 

 



 

 
 

10.- Donar compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la 
darrera sessió plenària de caràcter ordinari. 
 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, es dona compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la darrera sessió 
plenària de caràcter ordinari, celebrada el dia 30 de juny del 2021, que tot seguit es 
relacionen: 
 
Decret Data  Assumpte 
 
47/2021 07/07/2021 Decret aprovació oferta pública ocupació (promoció interna) 
48/2021 16/07/2021 Decret aprovació pagaments juny (2) i juliol (1) 
49/2021 19/07/2021 Decret convocatòria ple 21 juliol 2021  
 

 
El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada. 
 
 
11.- Assumptes d’urgència 
 
No se’n presenten. 

 
 
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 les vuit del vespre (20:00h), de tot el que jo, el 
Secretari, en dono fe. 


