
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2021 

Acta número 09/21 
 
 

A Sant Pere Sallavinera, el dia tretze de setembre 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 i Sr. Josep 
Picanyol López, excusant la seva presència la Sra. Maria Ortega Moyano, 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 les sessions 
anteriors,  de caràcter ordinari i extraordinari, celebrades els dies 21 de 
juliol de 2021 i 28 de juliol de 2021, respectivament.         
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de les sessions anteriors, 
celebrades el dia 21 de juliol de 2021, de caràcter ordinari,  i el dia 28 de juliol de 2021, de 
caràcter extraordinari, per tant, es donen per llegides. 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 les actes. Ningú no es manifesta i les actes de les sessions 
anteriors, celebrades el dia 21 de juliol de 2021 i 28 de juliol de 2021, es donen per 
aprovades per assentiment. 

 
 
2.- EXP. 91/21. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de Millora 

del camí Ramader des de la Llavinera fins a Els Seguers, 1ª 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, 1ª Fase. 
 
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 116 i 119 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Vista la proposta de la Mesa de Contractació, en virtut de la qual es considera que l’oferta 
corresponent a l’empresa ASFALTS i Equips de Vialitat, S.L., que proposa un preu de Cent 
tretze mil cent seixanta-nou euros amb quaranta-nou cèntims d’euro, (113.169,49€), IVA 
exclòs, amb una ampliació del termini de garantia de 2 anys per sobre del termini de 
garantia d’1 any indicat en el projecte, 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 al plec de clàusules 
administratives particulars.  
 
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 
majoria absoluta, amb 3 vots a favor i 1 en contra, ACORDA: 
 



PRIMER: Adjudicar a l’empresa ASFALTS i Equips de Vialitat, S.L., amb CIF B67195453 i 
domicili a 08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS, Carrer Joan Miró, 26F, el contracte per 
l’execució de les obres de Millora del camí Ramader des de la Llavinera fins a Els Seguers, 
1ª Fase, que s’haurà de desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules administratives 
particulars aprovats per aquest Ajuntament, pel preu total de Cent trenta-sis mil nou-
cents trenta-cinc euros i vuit cèntims d’euro (136.935,08€) dels quals 113.169,49 euros 
corresponen al preu del contracte i 23.765,59€ corresponen a l’Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA), d’acord amb l’article 150.3 LCSP, amb una ampliació del termini de garantia 
de 2 anys per sobre del termini de garantia d’1 any indicat en el projecte.  
 
SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels vuit 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: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 454/61903, del pressupost 
de l’exercici 2021. 
 
QUART: 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. 
 
CINQUÈ: Facultar l'alcalde perquè pugui signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els acords precedents. 
 
 
3.- EXP. 121/2021. Proposta d’aprovació de l’expedient per a la contractació 
de l’obra de millores de seguretat contra incendis en el local social  de Sant 
Pere Sallavinera, i obertura del procediment d’adjudicació. 

 
Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 116 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), havent-se 
justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment obert 
simplificat. 
 
Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i Interventor.  
 
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte 
d’execució de l’obra de millores de seguretat contra incendis en el local social de Sant Pere 
Sallavinera. 
 
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat 
a l’article 117 LCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de 
licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 64.296,15 euros, abans d’IVA. 
 
Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència 
atribuïda a la disposició addicional segona de la LCSP, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat abreujat 
del contracte d’obres de millores de seguretat contra incendis en el local social de Sant 
Pere Sallavinera. 
 
Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.  
 
Tercer: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a seixanta-quatre mil dos-cents 
noranta-sis euros amb quinze cèntims d’euro (64.296,15€), abans d’IVA. 



 
Quart: Aprovar el plec de clàusules particulars del contracte d’obres de millores de 
seguretat contra incendis en el local social de Sant Pere Sallavinera. 
 
Cinquè: Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al perfil del 
contractant de l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, concedint un termini de deu dies 
hàbils comptats des de la publicació de l’anunci del contracte la licitació, d'acord amb 
l'article 159 LCSP). 
 
Sisè: Publicar la licitació al web municipal.  

 

 
4.- EXP. 147/21. Proposta de celebració del concurs de dibuix i fotografia, 

dins els actes de la Festa Major de 2021 i aprovació de les bases del concurs. 

 

La situació provocada per la pandèmia de la COVID-19 fa impossible mantenir el format 

que ha tingut històricament la celebració de la Festa Major. Els actes principals de la festa: 

el festival espectacle del music show, els balls de festa major, els jocs per a la mainada, son 

actes tots ells que conviden al contacte físic de forma fraternal, en que és impossible 

garantir la separació social dels participants. 

 

Per això, es proposa dur a terme actuacions alternatives que permetin garantir el 

compliment de totes les mesures que es dictin en la gestió de la pandèmia  provocada per 

la COVID-19.  Entre les actuacions susceptibles de poder-se dur a terme hi ha la proposada 

per la Regidora de Cultura, Na Maria Ortega, consistent en la celebració del concurs  de 

dibuix i fotografia  dins els actes de la festa Major 2021, que s’organitzaria d’acord amb les 

bases que es detallen a continuació: 

PRESENTACIÓ: 
El concurs té com a finalitat incentivar la participació de tots els Santperencs i 
Santperenques i amics del poble. 
 
TEMA: LLOCS SINGULARS AGRADABLES I BONICS DEL MUNICIPI DE 
SANT PERE SALLAVINERA 
Fonts ,corriols i paisatges del municipi 
 
DUES MODALITATS:  DIBUIX I FOTOGRAFIA 
BASES: 
Hi poden participar tots els residents a St. Pere Sallavinera o que tinguin alguna relació 
amb el poble. 
Cada persona autora podrà presentar-se en una sola  modalitat. 
Els treballs tenen que ser individuals. 
Cada persona autora s´ha d´inscriure particularment. 
Cada persona pot presentar un sòl treball de dibuix, de mida 20 x 30 cm. 
Fotografies  mida 20 x 30.  Màxim  2 fotografies sense retocar ni filtres; naturals. 
 
PRESENTACIÓ 
Sobre cartolina o paspartú de 25 x 35 
Data límit d’inscripció: 10 setembre 
Data límit d’entrega: 12 setembre 
 
CATEGORIES 
 
MODALITAT DIBUIX   MODALITAT FOTOGRAFIA 
De 3 a 8 anys.     16 anys en endavant 
De 9 a 15 anys  
Es declararà nul·la una categoria si no hi ha un mínim de 3 participants. 



 
PREMI 
100 euros pel primer premi fotografia  
Un lot d’obsequis per als nens/nenes de 3 a 8 anys 
 
Un lot d’obsequis per als nens/nenes de 9 a 15 anys  
Tots els participants rebran un obsequi 
 
Per inscriure’s cal trucar al telèfon 6*98**32* (Maria) o bé enviant correu a  
maria*******@gmail.com. 
Les obres s’han d’entregar com a data límit el 10 de setembre del 2021 a l’ajuntament de 
St. Pere Sallavinera, o directament a la Maria Ortega. 
Juntament amb l’obra s’ha d’entregar un sobre tancat amb les dades personals de 
l’autor/a. 
Amb la formalització i presentació de l’obra, les persones concursants donen el 
consentiment al tractament de dades de caràcter personal que són necessàries per prendre 
part en el concurs, i per a la resta de la tramitació del concurs, d’acord amb la normativa 
vigent. 
Les obres s’exposaran durant els dies de la Festa Major (17,18,19 Setembre ). 
La presentació de les obres suposa l’acceptació íntegra de les Bases. 
 
JURAT 
Membres  de l’ajuntament i professionals entesos en les matèries. 
La decisió del jurat serà inapel·lable, qualsevol aspecte no establert en aquestes bases serà 
resolt per l’ajuntament de St. Pere Sallavinera. El jurat es reserva el dret de declarar 
deserts els premis. 
 
El pressupost estimat de les despeses d’organització del concurs serà com a màxim de 
650,00 euros, que s’imputarà a la partida 338.22609, festes populars, del pressupost 
municipal vigent. 
 
Sotmesa la proposta precedent a consideració del Ple, aquest, per unanimitat dels 
membres assistents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la celebració del concurs de dibuix i fotografia de Sant Pere Sallavinera, 
dins els actes de la festa Major 2021, que s’organitzarà d’acord amb les bases que s’han 
descrit en la part expositiva. 
 
Segon.- Facultar la Regidora de Cultura, Sra. Maria Ortega, en tot allò que sigui necessari 
per a la organització i desenvolupament del primer concurs de manualitats, pintura, 
narrativa i fotografia de Sant Pere Sallavinera. 
 

5.- EXP 148/21. 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 2021.  
 
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, l’Alcalde President proposa 
al Ple d’adopció del següent acord: 
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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 2021, en càrrec a la partida pressupostària 338/489.  
 
Segon.- Instar que l’acte es realitzi respectant totes les mesures de seguretat higièniques i 
de distància requerides davant la COVID 19. 
 
Tercer.-Comunicar aquest acord a l’entitat interessada. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels quatre regidors assistents al Ple. 
 
 
6.- EXP. 10084/20. Proposta d’examen i aprovació, si escau, de la 
certificació d’obra núm. 1 i única en la realització de les obres derivades dels 
ajuts a la Gestió Forestal Sostenible, 2020.  

 
Examinada la certificació d’obra número 1 i única en la realització de les obres derivades 
dels ajuts a la Gestió Forestal Sostenible, 2020, signada pel tècnic facultatiu director de les 
obres, l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. C.Q.C., i pel Contractista adjudicatari, 
Excavacions Miralles, SL, per import de quaranta-set mil quaranta-vuit euros amb 
vuitanta-tres cèntims d’euro, (47.048,83€), es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obra número 1 i única en la realització de les obres 
derivades dels ajuts a la Gestió Forestal Sostenible, 2020,  per import de quaranta-set mil 
quaranta-vuit euros amb vuitanta-tres cèntims d’euro, (47.048,83€). 
 
Segon.- Disposar el pagament de la factura corresponent a la certificació anterior pel 
mateix import de 47.048,83€ a l’empresa adjudicatària, Excavacions Miralles, S.L., i 
posteriorment la remissió de la justificació corresponent al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, atesa la inclusió d’aquesta actuació en la convocatòria 
dels ajuts a la Gestió Forestal Sostenible, en el marc del programa de desenvolupament 
rural de Catalunya, 2014-2020.   

 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels quatre regidors assistents al Ple. 

 
 
7.- EXP. 159/21. Proposta de concessió d’una ajuda econòmica a l’Associació 
de Festes les Claus, de Sant Pere Sallavinera, en concepte de col·laboració al 
finançament de les despeses d’organització de la festa Major del 2021. 
 
L’Associació Les Claus de  Sant Pere Sallavinera, entitat que des de fa molts anys duu a 
terme la organització dels actes de la festa major, ha sol·licitat la concessió de suport 
econòmic per contribuir al finançament de les despeses d’organització de la Festa Major 
del 2021, que es fa durant el tercer cap de setmana del mes de setembre. 
 
Considerada la necessitat de mantenir la celebració 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.  
 
Per això l’Alcalde-President proposa al Ple d’adopció del següent acord: 
 
Primer.-Comprometre una aportació econòmica per import màxim de 2.500,00 euros, en 
concepte de suport a les despeses d’organització i muntatge dels actes de la Festa major de 
l’any 2021.  
 
Segon.-Comunicar aquest acord a l’entitat interessada. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels quatre regidors assistents al Ple. 



 

 
8.- EXP. FIRM. 134/21. 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 dels regidors assistents al Ple, atorgar la llicència municipal per a 
construccions, instal·lacions i obres, següent: 
 
-A L.D., C.B., per a la realització d’obres de reparació de la coberta de Casa M. 
 
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. 136/21. 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 dels regidors assistents al Ple, atorgar la llicència municipal per a 
construccions, instal·lacions i obres, següent: 
 
-Al Sr. V.C.M, per a la realització d’obres de reparació del balcó de l’immoble anomenat 
Cal V., del nucli de Sant Pere. 
 
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. 149/21. 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 dels regidors assistents al Ple, atorgar la llicència municipal per a 
construccions, instal·lacions i obres, següent: 
 
-A C.F., E.F.A., per a la realització d’un tancament perimetral a les granges de Casa F. 



 
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. 152/21. 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 dels regidors assistents al Ple, atorgar la llicència municipal per a 
construccions, instal·lacions i obres, següent: 
 
-A la Sra. C.R.B., per a la realització de les obres de reparació de la coberta de l’immoble 
anomenat Cal C. 
 
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 

59/2021, de 2 de setembre de 2021. 
 
 

Registre Data  Proveïdor/Creditor i concepte TOTAL € 

       
282/702 16.07.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 2/6/21 a 1/7/21 17,18 

283/704 16.07.2021 Energia XXI, slu. Llum dipòsit Boix.:2/6/21 a 30/6/21 313,41 

284/705 16.07.2021 Energia XXI, slu. Enllumenat masies:31/5/21 a 3/7/21 42,56 

285/706 16.07.2021 Energia XXI, slu. Llum aigües pou Sató:2/6/21 a 2/7/21 87,03 

286/707 16.07.2021 Energia XXI, slu. Llum consistori: 31/5/21 a 3/7/21 72,11 

287/708 16.07.2021 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 31/5/21 a 3/7/21 47,92 

288/709 16.07.2021 Energia XXI, slu. Llum dipòs. Viuda (Bass):31/5/21 a 3/7/21 210,97 

289/710 16.07.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 2/6/21 a 30/6/21 62,81 



290/711 16.07.2021 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera: 31/5/21 a 3/7/21 82,52 

291/715 20.07.2021 Edicions Intercomarcals, s.a. Anunci Regió 7 363,00 

292/716 20.07.2021 DOGC. Anunci aprovació definitiva projecte obres 218,40 

293/717 20.07.2021 DOGC. Anunci aprovació definitiva projecte obres 218,40 

294/719 21.07.2021 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu; 31/05/21 a 30/06/21 8,53 

295/720 21.07.2021 Associació ball esportiu Dance Factory. Zumba juny 21 170,00 

296/726 23.07.2021 Excavacions Gassó, sl. Obres PPI 2021  6222,00 

297/727 26.07.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori: 31/5/21 a 3/7/21 69,51 

298/728 26.07.2021 Energia XXI, slu.Abonament llum fra.707 (consistori juliol) -72,11 

299/731 27.07.2021 Ramon Torner Estany. Acte protocolari església 26/6/21 66,60 

300/735 28.07.2021 Girocopi, sistemes organització. Mantenim fotocop. Juliol 196,35 

301/738 29.07.2021 Sala Solé, s.a. Cortines cau sala exposicions 88,20 

302/*** 30.07.2021 T.T.Seguretat social. Quotes juny 21  1731,53 

303/744 31.07.2021 Endesa Energia, sau.Llum pou Ventura(gir):31/5/21 a 30/6/21 962,42 

304/745 01.08.2021 Telefonica móviles,sau. Targeta missatges pc aigua 7,50 

305/746 02.08.2021 Iserveis Einstic, sl. 2n pagament plecs clàusules 21 440,77 

306/747 02.08.2021 Correus. Segells i certificats juliol 21  25,12 

307/752 02.08.2021 Sistemes d'Organització, sa. Material informàtic 168,19 

308/753 02.08.2021 Associació ball esportiu Dance Factory. Zumba juliol 21 170 

309/754 02.08.2021 Estació de Servei Calaf, sl. Gasoil furgoneta i gasolina desbr 57,33 

310/755 02.08.2021 Cristina Blesa Picas. Taichi juny 21  315 

311/757 03.08.2021 Argerich Mecanica, sl. Material manteniments 50,34 

312/*** 03.08.2021 Dietes assistència plens regidors 1r semestre 2021:  

  Jordi Boil Casanovas (40 euros x 5 plens) 200 

  Matias Bosch Bacardit (40 euros x 5 plens) 200 

  Terència Torra Montraveta (40 euros x 5 plens) 200 

  Maria Ortega Moyano (40 euros x 5 plens) 200 

  Josep Picanyol López (40 euros x 5 plens) 200 

313/759 04.08.2021 Telefonica, sau. Telèfon mòbil alcaldia i fix ajuntam:juliol 102,59 

314/760 04.08.2021 Anna Mª Castilla Miranda. Reparació fuita aigua Ibañez 101,64 

315/767 05.08.2021 Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. Certificat hisenda 16,94 

316/775 06.08.2021 CEMSA. Manteniment xarxa aigües: juliol 21 2074,42 

317/777 07.08.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles:1/7/21 a 31/7/21 17,8 

318/778 07.08.2021 Energia XXI, slu. Llum pou Sató: 2/7/21 a 31/7/21 89,99 

319/779 07.08.2021 Energia XXI, slu. Llum dipòsit Boixadors:30/6/21 a 31/7/21 346,6 

320/780 07.08.2021 Energia XXI, slu. Enllumenat Querosa: 3/7/21 a 2/8/21 45,18 

321/781 07.08.2021 Energia XXI, slu. Llum Pou Bassetes: 3/7/21 a 2/8/21 211,84 

322/782 07.08.2021 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 30/6/21 a 2/8/21 8,67 

323/783 07.08.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 30/6/21 a 31/7/21 77,68 

324/784 07.08.2021 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera: 3/7/21 a 1/8/21 78,64 

325/785 08.08.2021 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 3/07/21 a 2/08/21 39,95 

326/786 08.08.2021 Energia XXI, slu. Llum consistori:3/7/21 a 2/8/21 68,7 

327/787 09.08.2021 Assessoria Martori, slp. Serveis agost 21 239,07 

328/793 10.08.2021 Endesa Energia, sau. Llum pou Ventura: 30/6/21 a 31/7/21 1149,03 

329/794 11.08.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa:31/5/21 a 30/6/21 18,41 

330/795 11.08.2021 Energia XXI, slu. Llum plaça Major: 31/5/21 a 30/6/21 155,16 

331/797 12.08.2021 Energia XXI, slu. Llum plaça Major: 30/6/21 a 31/7/21 171,91 

332/798 12.08.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa:30/6/21 a 31/07/21 20,09 

333/820 23.08.2021 DOGC. Factura anunci aprovació definitiva projecte 218,4 



334/821 23.08.2021 DOGC. Factura anunci aprovació definitiva memòria val. 218,4 

335/823 24.08.2021 Parques y Jardines Fábresgas, sau. Gronxador infantil 753,83 

336/827 27.08.2021 ACA. Autoliquidació cànon aigua facturat el 3r trim 21 5230,83 

337/828 27.08.2021 ACA. Abonament autoliqu. Cànon aigua 3r trim 21 -235,39 

338/829 27.08.2021 Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics maig 21 83,9 

339/830 27.08.2021 Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics juny 21 83,9 

340/837 30.08.2021 Girocopi. Manteniment i còpies fotocopiadora: agost 21 147,05 

341/840 31.08.2021 Iserveis Einstic, sl. 3r pagament Redacció plecs clàusules  440,77 

342/*** 31.08.2021 T.T. Seguretat Social. Quotes laborals juliol 21 1736,18 

 
 

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 21 de juliol del 2021, que tot seguit es 
relacionen: 
 
Decret Data  Assumpte 
 
50/2021 26/07/2021 Decret convocatòria ple extraordinari 08/21 de 28/07/2021 
51/2021 28/07/2021 Decret aprovació nòmines juliol 2021 
52/2021 04/08/2021 Decret aprovació padró aigua 2n trimestre 2021 
53/2021 19/08/2021 Decret d’alcaldia de devolució de garantia Castells3 Constr. 
54/2021 19/08/2021 Decret adjudicació obres cabalímetres 
55/2021 26/08/2021 Decret aprovació nòmines agost 2021 
56/2021 26/08/2021 Decret adjudicació obra renovació tram aigua nucli 
57/2021 26/08/2021 Decret aprovació Pla seguretat i salut obra gestió forestal 20 
58/2021 31/08/2021 Decret adjudicació obres millores plaça Dr. Pons 
59/2021 02/09/2021 Decret aprovació pagaments juliol (2) i agost 2021 
60/2021 02/09/2021 Decret aprovació pla seguretat i salut obra aigua nucli 
61/2021 08/09/2021 Decret aprovació pla seguretat i salut obra plaça Dr. Pons 
62/2021 09/09/2021 Decret convocatòria ple ordinari 09/21 de 13/09/2021 
  
 
 
El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada. 
 
 
14.- 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 dos quarts de vuit del vespre (19:30h), de tot el 
que jo, el Secretari, en dono fe. 


