
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIOL DE 2022 

Acta número 07/22 

 

 
A Sant Pere Sallavinera, el dia 27 de juliol del dos mil vint-i-dos, a un quart de set de la 
tarda, (18:15h), 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 29 de juny 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 29 de juny 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 29 de juny de 2022, es dona per aprovada per 
assentiment. 
 

 
2.- Exp. 187/2021. Aprovació del Compte general del pressupost municipal 
corresponent a l’exercici 2020. 
 
Elaborats els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2020, s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador 
en data 25 de maig del 2022. Exposat el compte general al públic mitjançant edicte 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, de data 31/05/2022 i en el tauler electrònic 
municipal en la mateixa data, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, 
al·legacions ni observacions. 
 
Vist allò establert pels articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de 
comptabilitat per a l’administració local, i altres disposicions concordants en relació amb 
la tramitació i el contingut. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:  
 
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2020, integrats pels següents estats bàsics: 
 
1. Estats i comptes anuals: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.933.970,91 €, un passiu de 
3.933.970,91 € i un resultat de l’exercici amb un benefici de 111.006,35 €. 
 
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un resultat positiu de 111.006,35 €. 



 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
122.738,49€, unes obligacions pendents de pagament de 85,10€, uns romanents totals de 
996.479,24 € i un resultat pressupostari ajustat de 96.700,38€. 
 
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar 
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament de 27.561,62 € i unes obligacions pendents de pagament de 0,00 €. 
 
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 876.244,96€. 
 
 
2. Annex als estats i comptes anuals: 
 
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de 
9.708.208,70 € i un total en l’haver de 9.708.208,70 €. 
 
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els crèdits 
pressupostaris per un import total de 161.741,81 €. 
 
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per 
a despeses generals de 996.479,24 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de 
0,00 €. 
 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha 
un saldo pendent de pagament de 13.863,51 €. 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
 
- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: el total d’ingressos és de 
338.558,00 € i un total de despeses, de 338.558,00 €. 
 
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats 
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 161.741,81€. 
 
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos 
tancats: en tancar l’exercici no hi ha rectificacions ni obligacions reconegudes i existeixen 
un total de rectificacions de 3.334,05 € de drets d’exercicis tancats, un total de baixes de 
drets de 5.350,24 € i un total de baixes d’obligacions de 0,00 €. 
 
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en el 
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una 
existència final de 876.244,96€. 
 
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors 
de 150.300,11 € i un total de creditors de 85,10 €. 
 
-  La càrrega financera total al final de l’exercici 2020, ha estat de 0,00€.  
 
En començar l’exercici, l’endeutament a llarg termini era de 0,00 €.  
 
L’endeutament a curt termini a l’inici de l’exercici era de 0,00€.  
 
En finalitzar l’exercici, el deute viu a curt termini és de 0,00 €,  
 
Al final de l'exercici 2020, el deute viu total és de 0,00 €, i representa el 0,00% dels 
ingressos corrents liquidats en termes consolidats. (Ràtio deute viu). 
 



- Estalvi net:   
 
L’estalvi net (cap. 1 a 5 d’ingressos corrents liquidats (322.470,60€) – cap. 1, 2 i 4 
d’obligacions reconegudes (240.023,18€) – la suma total de les anualitat teòriques) s’ha 
situat en 82.447,42 €, i representa el 25,57 % dels ingressos corrents liquidats.  
 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2020, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els 
articles mencionats en la part expositiva  
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple que 
conformen la Corporació Municipal. 
 
 
3.- Exp. 101/2022. Proposta d’adhesió a l’àmbit territorial del consorci 

territorial del Consorci Grup d’Acció Local Consorci per al 

Desenvolupament de la Catalunya Central  

Atès que el Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central, va ser seleccionat 

pel DACC com a Grup d’Acció Local per a l’aplicació en el seu àmbit territorial del 

desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 

de Catalunya 2014-2020.  

Atès que el Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central ha estat gestionant 

els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc 

del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. 

Atès que el 20 de maig de 2022 es va publicar l’ORDRE ACC/115/2022, de 17 de maig, per 

la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció dels grups d’acció local, es dicten les 

normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament 

local per a l’aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del 

Pla estratègic nacional de la política agrària comuna (PEPAC) 2023-2027, i s’aproven les 

bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament 

local. 

Atès que el Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central, té previst presentar-

se a aquesta convocatòria per l'aplicació en el seu àmbit territorial del desenvolupament 

local participatiu en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comuna 

(PEPAC) 2023-2027. 

Atès que l’adhesió del municipi de Sant Pere Sallavinera a l’àmbit territorial del Consorci 

per al desenvolupament de la Catalunya Central suposa una oportunitat per a la 

consecució en el seu municipi de l’objectiu general de l’Estratègia del desenvolupament 

local participatiu, que es concreta en el manteniment de la població rural com a mesura de 

conservació de l’equilibri territorial, es planteja la diversificació i la dinamització 

econòmica de les zones rurals, donant suport al foment d’activitats econòmiques i 

l’emprenedoria que incrementin el nivell de les rendes en aquests territoris, i 

contribueixin a la creació de llocs de treball, i l’arrelament, reton i desenvolupament 

econòmic i social dels joves, així com la defensa del canvi climàtic i el clima com a element 

integral de les estratègies de desenvolupament local. 

Per tot l'exposat, el Ple per unanimitat ACORDA: 

Primer.- Autoritzar l’adhesió del municipi de Sant Pere Sallavinera a l’àmbit territorial 

Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central. 



Segon.- Comunicar al Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central el present 

acord, mitjançant la corresponent certificació. 

 
4.- EXP. 41/2022. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de reforç 

estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri, 

fase 2: Reforç estructural del pontarró de fàbrica. 

 

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de les obres de reforç 

estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri, fase 2: Reforç 

estructural del pontarró de fàbrica. 

 

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat a l’article article 116 

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’única 

oferta presentada corresponent a l’empresa KOLLATEC, S.L., que proposa un preu de 

noranta-quatre mil quatre-cents euros, (94.400,00€), IVA exclòs, és adequada a l’interès 

públic. 

 

Vist que en el termini conferit a l’article 150.2 LCSP, el candidat, 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 KOLLATEC, S.L., amb NIF B67368308 i domicili a 

08640 Olesa de Montserrat, Rambla Catalunya, 12, 5è, 2ª,  el contracte per l’execució de 

les obres de reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del 

cementiri, fase 2: Reforç estructural del pontarró de fàbrica, que s’haurà de desenvolupar 

d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars aprovats per aquest 

Ajuntament, pel preu total de cent catorze mil dos-cents vint-i-quatre euros (114.224,00€) 

dels quals noranta-quatre mil quatre-cents euros (94.400,00€) corresponen al preu del 

contracte i dinou-mil vuit-cents vint-i-quatre euros (19.824,00€) 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 vint-i-un 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 459/619.01, 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. 

 
 
 5.- EXP. 43/2022. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de 

Millora del camí Ramader des de la Llavinera fins a Els Seguers, 2ª Fase. 

 

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de les obres de Millora del 

camí Ramader des de la Llavinera fins a Els Seguers, 2ª Fase. 

 

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat a l’article article 116 

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 ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U., que proposa 

un preu de cent trenta-dos mil tres-cents cinquanta-un euros amb quatre cèntims d’euro, 

(132.351,04€), 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 ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U., amb 

NIF A25012386 i domicili a 25242 Miralcamp (Lleida), Avinguda Doctor Garcia Teixidó, 

116,  el contracte per l’execució de les obres de Millora del camí Ramader des de la 

Llavinera fins a Els Seguers, 2ª Fase, que s’haurà de desenvolupar d’acord amb els plecs de 

clàusules administratives particulars aprovats per aquest Ajuntament, pel preu total de 

cent seixanta mil cent quaranta-quatre euros amb setanta-sis cèntims d’euro 

(160.144,76€) dels quals 132.351,04 euros corresponen al preu del contracte i 27.793,72€ 

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 vint-i-un 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 464/619.01, 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. 

 

6.- EXP 108/2022. Proposta de concessió d’una ajuda econòmica a la 
parròquia de Sant Pere Sallavinera, en concepte de col·laboració al 
finançament de les despeses d’organització d’un concert de cant coral amb 
motiu de la Festa Major del 2022.  
 
Des de fa molts anys, la Parròquia de  Sant Pere Sallavinera, organitza un concert de cant 
coral que es fa a la sortida de missa solemne, en el dia de la festa Major. Com en els 
darrers anys, la Parròquia, ha sol·licitat la concessió de suport econòmic per contribuir al 
finançament de les despeses d’organització del concert de cant coral esmentat.   
 
Considerada la necessitat de mantenir la celebració d’un concert de cant coral dins els 
actes de la festa major amb el mateix format dels darrers anys, 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 500,00 euros, en 
concepte de suport a les despeses d’organització d’un concert de cant coral dins els actes 
de la Festa Major de l’any 2022, en càrrec a la partida pressupostària 338/489.03.  
 
Segon.-Comunicar aquest acord a l’entitat interessada. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
7.- EXP. FIRM. 98/2022. 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.M.F.P., per a la instal.lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a la 
coberta d’un immoble de la zona de la Querosa, 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.- 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 
49/2022, de 21 de juliol de 2022. 
 

Registre Data  Proveïdor/Creditor i concepte TOTAL € 

       

245/599 24.06.2022 Bonifació Martínez García. Reparació camí Fortesa a Aleny 1149,50 
246/601 27.06.2022 Girocopi. Rènting i manteniment fotocopiadora: juny 22 122,91 

247/604 28.06.2022 
Anna Mª Castilla.Treballs mantenim.camins i fuites 
aigua 474,93 

248/610 29.06.2022 Joan Montaner.Reparació passarel.les castell (obra de 2022) 13748,32 
249/611 29.06.2022 Joan Montaner. Reparació rampa castell Boixadors 1503,38 
250/616 29.06.2022 Margarita Riera Avilés. Classes gimnàstica juny 22 150,00 
251/*** 30.06.2022 T.T.Seguretat social. Quotes maig 22  1774,68 
252/619 01.07.2022 DOGC. Anunci aprovació definitiva projecte obres 220,60 

253/620 01.07.2022 Telefonica SAU.Tel ajunt.i mòbil alcaldia 1 a 17 abril 112,88 
254/621 01.07.2022 Telefonica móviles,sa.Targeta missatges aigua 18/3 a 17/4 51,69 
255/622 01.07.2022 Telefonica móviles,sa.Targeta missatges aigua 18/3 a 17/4 8,50 
256/623 01.07.2022 Telefonica móviles,sa.Targeta missatges aigua 18/3 a 17/4 8,50 
257/624 01.07.2022 Telefonica móviles,sa.Targeta missatges aigua 18/3 a 17/4 8,50 
258/626 04.07.2022 CORREOS, SA. Correu segells i certificats: juny 22 22,10 
259/629 04.07.2022 Estació de Servei Calaf.  gasolina desbrossadora 6,64 
260/630 05.07.2022 Transparenta, sl. Manteniment xarxa aigua Juny 22 4061,46 
261/632 05.07.2022 Assessoria Martori, slp. Assess.laboral i comptable juliol 703,62 
262/634 05.07.2022 Cristina Blesa Picas. Taichi juny 22  315,00 
263/636 05.07.2022 Associació ball Dance Factory Manresa. Zumba juny 22 170,00 

264/637 05.07.2022 Castell3 construccions, sl. Reparació caminet pas font 3388,00 
265/642 06.07.2022 Energia XXI, slu. Llum plaça Major: 31/5/22 a 30/6/22 327,35 
266/643 07.07.2022 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles:31/5/22 a 3/7/22 20,49 
267/644 07.07.2022 Energia XXI, slu. Llum dip.Boixadors:31/5/22 a 30/6/22 446,46 
268/646 08.07.2022 Engisic, SL. Redacció projecte millora camí Fortesa 2359,50 
269/647 08.07.2022 Engisic, SL. Redacció projecte gestió forestal sostenible 2178,00 
270/648 08.07.2022 Excavacions Miralles, sl. Feines de desbrossar camins 343,04 
271/650 08.07.2022 Mª Antònia Cabañés. Restaurant Pala. Sopar protocol Nits 200,00 
272/651 08.07.2022 Energia XXI, slu. Llum masies Querosa:31/5/22 a 3/7/22 69,20 
273/652 08.07.2022 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 31/05/22 a 3/7/22 7,28 
274/653 08.07.2022 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 31/5/22 a 3/7/22 57,82 

275/654 08.07.2022 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 30/5/22 a 30/6/22 143,16 

276/655 08.07.2022 energia XXI, slu. Llum edifici consistori:31/5/22 a 3/7/22 115,71 
277/657 08.07.2022 EnergiaXXI, slu. Llum Raval Llavinera: 1/6/22 a 2/7/22 149,68 
278/660 08.07.2022 Energia XXI, slu. Llum pou Sató: 30/5/22 a 2/7/22 138,50 



279/661 09.07.2022 Energia XXI, slu.llum Dip.Ca la Viuda:1/6/22 a 3/7/22 352,13 

280/669 12.07.2022 Cinquanta-set, sl. Publicitat Castell a Canal Taronja 90,75 
281/672 13.07.2022 Assessoria Martori, slp. Serveis jurídics 2n trim. 22 1197,90 
282/674 13.07.2022 Energia XXI, slu. Llum local social:31/03/22 a 30/4/22 198,01 
283/681 14.07.2022 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/5/22 a 30/6/22 25,53 
284/686 15.07.2022 ACA. Autoliquidació cànon aigua facturat 1r trim 22 2892,77 
285/687 15.07.2022 ACA. Abonament autoliqu. Cànon aigua 1r trim 22 -130,17 
286/690 18.07.2022 Planell, sa. Roba treball treballador pla ocupació 205,39 
287/692 19.07.2022 Benito Urban, slu. Taula ping-pong exterior municipal 2148,31 
288/695 20.07.2022 Generalitat Cat.Taxes autorització treballs arqueol.castell 22,10 
 
 
El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada. 
 
9.-  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 29 de juny de 2022, que tot seguit es relacionen: 
 
Decret Data  Assumpte 
 
44/2022 05/07/2022 Decret aprovació prèvia projecte actuació espec. Plaques Feixes 
45/2022 11/07/2022 Decret adjudicació servei D.O. i seg. i salut obra Pou Feixes 
46/2022 15/07/2022 Decret adjudicació contracte obra millora jardí pati escoles 
47/2022 15/07/2022 Decret adjudicació contracte legalitz.instal.fotovolt. local social 
48/2022 19/07/2022 Decret convocatòria comissió especial de comptes 02/22 
49/2022 21/07/2022 Decret convocatòria sessió ple 07/22, de 27 de juliol de 2022 
50/2022 21/07/2022 Decret aprovació pagaments juny (2) i juliol (1) 

 
 
 
 
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, la 
Secretària, en dono fe. 


