
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2022 

Acta número 09/22 

 

 
A Sant Pere Sallavinera, el dia 28 de setembre 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 7 de setembre 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 7 de setembre 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 7 de setembre de 2022, es dona per aprovada 
per assentiment. 
 

 
2.- EXP. 122/2022. Proposta d’adjudicació de les obres de millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior de diversos nuclis del 
municipi de Sant Pere Sallavinera. 
 
 
Vist l’expedient de contracte menor per a la contractació de les obres de millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior de diversos nuclis del municipi de 
Sant Pere Sallavinera, consistents en la instal.lació de tecnologia LED, amb un pressupost 
d’execució per contracte de trenta-nou mil cinc-cents quatre euros amb quaranta-vuit 
cèntims d’euro (39.504,48€), 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 dos empreses per a la realització de les obres a 
contractar (de les tres empreses convidades a participar, una no ha presentat oferta). 
 
Vist informe emès pel tècnic director de l’obra sobre millor oferta presentada per a la 
realització de l’actuació. 
 
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 de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic exterior de diversos nuclis del municipi de Sant Pere 
Sallavinera, al contractista JOSEP OLIVA MARCÉ, amb NIF 3**3752** i domicili a 
Carretera de Cardona de Manresa (08241), per un import de trenta-quatre mil dos-cents 
cinquanta euros (34.250,00€) , abans d’IVA. 
 
SEGON: Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’obra amb càrrec a la partida 
165/633.01 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 l’adjudicatari. 
 
 
3.- EXP. 123/2022. Proposta d’adjudicació de les obres de Condicionament 
d’uns trams del camí de la Fortesa de Sant Pere Sallavinera. 
 
 
Vist l’expedient de contracte menor per a la contractació de les obres de Condicionament 

d’uns trams del camí de la Fortesa de Sant Pere Sallavinera, consistents en el 

condicionament de dos trams del camí de la Fortesa, mitjançant treballs de millora del 

paviment i drenatge de la via, a més de la construcció d’una cuneta transitable lateral, 

garantint que l’estat del camí sigui l’adequat per al seu ús,  amb un pressupost d’execució 

per contracte de trenta mil dos-cents setanta-nou euros amb noranta-quatre cèntims 

d’euros (30.279,94 euros), 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 de Condicionament d’uns 
trams del camí de la Fortesa de Sant Pere Sallavinera, al contractista EXCAVACIONS 
MIRALLES, S.L., amb NIF B66439076 i domicili a Mas Miralles, s/n de Rajadell, per un 
import de vint-i-set mil vuit-cents deu euros  (27.810,00€) , abans d’IVA. 
 
SEGON: Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’obra amb càrrec a la partida 
454/619.04 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 l’adjudicatari. 
 
 

 
 
 



4.- EXP. 106/22. Proposta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les 
obres de Rehabilitació de la captació del pou de les Feixes de Sant Pere 
Sallavinera. 
 
 
L’Ajuntament Ple en data 7 de setembre de 2022 va aprovar l’adjudicació del contracte de 
les obres de Rehabilitació de la captació del pou de les Feixes  de Sant Pere Sallavinera a 
l’empresa ELÈCTRICA PINTÓ, S.L., per la quantitat de trenta-cinc mil sis-cents 
cinquanta-nou euros amb dotze cèntims d’euro, (35.659,12€) abans d’IVA. 
 
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 
Francesc Solé Duocastella,  en  data 26 de setembre 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 Rehabilitació de la captació del pou de 
les Feixes  de Sant Pere Sallavinera. 
 
2. Autoritzar al contractista ELÈCTRICA PINTÓ, S.L. per a que iniciï les obres. 
 
 
 5.- EXP. 126/2022. Proposta de sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal 
sostenible 2022, Operació del PDR 08.03.01 Prevenció d’incendis forestals i 
restauració del potencial forestal.  
 
Vista la resolució ACC/2664/2022, de 16 d’agost, publicada al DOGC número 8749, de 
09/09/2022, per la qual es convoquen per a l’any 2022, entre d’altres, els ajuts a la 
prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal, (operació del PDR 
08.03.01). 
 
Considerant que aquest municipi va fer, fa anys, una forta inversió en matèria de 
prevenció i extinció d’incendis, duent a terme diverses actuacions que requereixen d’un 
manteniment periòdic per tal de tenir-les en les òptimes condicions d’ús. 
 
En la línia de manteniment de les instal·lacions es contempla la necessitat de procedir a 
l’arranjament d’un tram del camí del Castell (tram camí de Seguers a Casa Nova del 
Castell, com a continuació del tram ja reparat amb els ajuts de la Gestió Forestal 
Sostenible 2021), que és el principal accés a la massa boscosa del Castell. 
 
Vista la memòria sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal sostenible 2022, redactada per 
l’Arquitecte Antoni Pradas Fernández, on es justifiquen i valoren les actuacions següents: 
 

• Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria per la construcció 
i manteniment de vials. (Camí del Castell -Tram camí de Seguers a Casa Nova del Castell-: 
reperfilat i preparació del ferm per a posterior pavimentació amb medis mecànics, 
formació correcta de pendents, trencaaigües i cunetes on calgui, pavimentació, recalçat 
dels vorals amb medis mecànics i acabat amb terres al final del paviment de formigó amb 
el camí existent). 
 
Atès que la memòria sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal sostenible 2022 s’ha redactat 
d’acord amb l’establert en l’Ordre ARP/75/2021, de 6 d’abril, per la qual s’aproven les 
bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i en l’establert a la Resolució 
ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022, entre d’altres, 



els ajuts a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal, es proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- APROVAR la memòria per la sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal sostenible 
2022, redactada per l’Arquitecte Antoni Pradas Fernández, on es justifiquen i valoren les 
actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria per la construcció i 
manteniment de vials. (Camí del Castell -Tram camí de Seguers a Casa Nova del Castell-: 
reperfilat i preparació del ferm per a posterior pavimentació amb medis mecànics, 
formació correcta de pendents, trencaaigües i cunetes on calgui, pavimentació, recalçat 
dels vorals amb medis mecànics i acabat amb terres al final del paviment de formigó amb 
el camí existent), amb un pressupost total de 22.823,36 euros, IVA inclòs. 
 
Segon.- APROVAR i FORMALITZAR la sol·licitud d’ajut econòmic al Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a l’empara de la resolució ACC/2664/2022, de 16 
d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022, entre d’altres, els ajuts a la prevenció 
d’incendis forestals i restauració del potencial forestal,  per a la realització de les 
actuacions contingudes en la memòria per a la sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal 
sostenible 2022, redactada per l’Arquitecte Antoni Pradas Fernández, amb un pressupost 
total de 22.823,36 euros, IVA inclòs. 
 
Tercer.-Manifestar l’acceptació dels compromisos i obligacions de les persones 
beneficiàries, que siguin d’aplicació, continguts en l’apartat 7 de l’Annex 1 de l’Ordre 
ARP/75/2021, de 6 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió 
forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya, 2014-
2020. 
 
Quart.- Fer constar que existeix dotació pressupostària per a la realització de l’obra en la 
partida 454/61903 del pressupost municipal. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer 
efectius els acords precedents.  
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 

 
 

6.- EXP. 128/22. Proposta de concessió d’un ajut econòmic a l’Associació de 
Famílies d’alumnes de l’Institut d’Ensenyament Secundari Alexandre de 
Riquer, de Calaf, per al sosteniment de les activitats complementàries i 
extraescolars que proposa dur a terme durant el curs escolar 2022-2023. 
 
Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica per contribuir al sosteniment de les 
activitats en l’àmbit educatiu, efectuades per l’associació de famílies d’alumnes de 
l’Institut d’ensenyament  secundari Alexandre de Riquer, de Calaf, que correspon a un 
centre educatiu amb assistència d’alumnes del nostre municipi. 
 
Atesa la conveniència de col·laborar econòmicament amb totes aquestes associacions de 
famílies d’alumnes per tal que pugui desenvolupar regularment els diversos projectes 
extraescolars en l’àmbit educatiu que proposa dur a terme, facilitant la participació de 
l’absoluta totalitat dels corresponents alumnes en aquestes activitats. 
 
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.- Concedir l’ajut econòmic per l’import i la finalitat que s’indica a l’associació de 
famílies d’alumnes de l’I.E.S. Alexandre de Riquer, de Calaf, Quatre-cents euros 
(400,00€), pel desenvolupament de diversos projectes en l’àmbit educatiu durant el curs 
2022-2023. 
 



Segon.- Comunicar aquest acord al beneficiari de l’ajut concedit. 
 
 
7.- EXP. 125/2022. Proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per a 
l’any 2023.  
 

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir 
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local 
en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves 
tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat 
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
Vista la resolució de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 

-Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre  béns immobles. 

Es modifica l’article 7, Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec, punt 2, 
que anirà redactat així: 

“2. El tipus de gravamen serà el 0,60 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,60 per 
cent quan es tracti de béns rústics.” 

-Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 

a) Es modifica l’article 6, Quota tributària, punt 2 sobre la taxa pels residus urbans 
domiciliaris, que anirà redactat així: 

Habitatges. S’entén per habitatge el que es destina a domicili 

particular de caràcter familiar  

Euros/ Any 

Per cada habitatge. S’entén per habitatge el que es destina a domicili 

de caràcter familiar. 

 

150,00 



b) Es modifica l’article 12, Quota tributària, punt 2 sobre la taxa pels residus comercials, 
que anirà redactat així: 

 Euros/Any 

Epígraf primer. Establiments de restauració  

Bars, restaurants i cafeteries 150,00 

Epígraf segon. Establiments industrials o mercantils  

A) Tallers, locals industrials o mercantils amb menys de 10 

treballadors de plantilla 

150,00 

B) Tallers, locals industrials o mercantils amb més de 10 

treballadors de plantilla 

300,00 

Epígraf tercer. Establiments o complexos de servei de carreteres   

Establiments o complexos de servei de carreteres que incloguin 

benzineres i serveis de restauració 

 

1.100,00 

Epígraf cinquè. Altres locals  

Altres locals no expressament tarifats 150,00 
 
 
-Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa pel subministrament 
d’aigua. 

Es modifica l’article 6, Quota tributària, Tarifa primera: subministrament d’aigua, que 
anirà redactat així: 

Tarifa primera. Subministrament d’aigua    Euros 

Consum fins a 18m3/trimestre/abonat.  Preu del m3   0,45 

Consum de 19m3 fins a 40m3/trimestre/abonat.  Preu del m3   0,75 

Excés de consum de 40m3/trimestre/abonat.  Preu del m3   1,70 

Consum mínim facturable: 18m3/trimestre/abonat    8,10 

Manteniment del Servei. Quota fixa per trimestre per cada comptador   3,00 

 
 
-Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per la prestació del servei 
de visites guiades al Castell de Boixadors. 
 
Es modifica l’article 5, Beneficis fiscals, que anirà redactat així: 
 
“Estan exempts del pagament d’aquesta taxa els menors de 10 anys que vagin 
acompanyats a les visites per una persona major d’edat. Així mateix ho seran totes les 
persones empadronades al municipi de Sant Pere Sallavinera”. 
 
Segon.-   Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, seran objecte 
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 



La proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors. 
 

 

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 63/2022, de 22 de setembre de 2022. 
 

Registre Data  Proveïdor/Creditor i concepte TOTAL  

       

354/743 03.08.2022 Constructura Calaf,sau.Tanques senyalització(fra.traspaperada) 160,33 

355/836 01.09.2022 Engisic, sl. Redacció projecte ajuts camins rurals 2178,00 

356/837 02.09.2022 Estació Servei Calaf,sl.Gasoil furgoneta i gasolina desbross 158,10 

357/838 03.09.2022 Josep Oliva Marcé.Instal.lació plaques solars local social 9344,47 

358/839 03.09.2022 Josep Oliva Marcé. Reparacions Inspecció BT centre recreatiu 259,19 

359/841 05.09.2022 TUV Rheinland Iberica. Inspecció BT centre recreatiu 286,93 

360/842 05.09.2022 Correos, sa. Segells i certificats agost 22  7,50 

361/843 05.09.2022 Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics: maig 22 93,90 

362/844 05.09.2022 Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics: juny 22 93,90 

363/845 05.09.2022 Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics: juliol 22 93,90 

364/846 05.09.2022 Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics: agost 22 93,90 

365/849 06.09.2022 Transparenta, sl. Manteniment xarxa aigua: agost 22 4361,03 

367/851 06.09.2022 Assessoria Martori, slp.Assess jurídic i comptabilitat setembre 703,62 

368/855 07.09.2022 Raimon Guitart Garcia. Documents obra 3 camins 445,20 

369/858 07.09.2022 Excavacions Miralles,sl.Allargament formigonat camí Castell 3902,98 

370/861 09.09.2022 Xavier Navarro Sánchez. 3 senyeres per màstil Castell 149,85 

371/864 09.09.2022 Endesa Energia sau. Llum pou Ventura (giron) 1096,51 

372/865 09.09.2022 Xais Adoració, sl. Material neteja  60,76 

373/866 10.09.2022 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/07/22 a 31/8/22 39,76 

374/867 10.09.2022 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 1/8/22 a 3/9/22 18,34 

375/868 10.09.2022 Energia XXI, slu. Llum pou Sató:31/7/22 a 2/9/22 179,60 

376/869 10.09.2022 Energia XXI, slu. Enllumenat masies Querosa:1/8/22 a 3/9/22 115,43 

377/870 10.09.2022 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 1/8/22 a 3/9/22 7,28 

378/871 10.09.2022 Energia XXI, slu. Llum edifici Ajuntament:1/8/22 a 3/9/22 132,36 

379/872 10.09.2022 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 1/8/22 a 3/9/22 77,25 

380/873 10.09.2022 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera: 1/8/22 a 2/9/22 233,52 

381/874 10.09.2022 Energia XXI, slu. Llum Dipòsit Viuda:31/7/22 a 2/9/22 551,42 

382/875 10.09.2022 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/7/22 a 31/8/22 227,65 

383/876 11.09.2022 Energia XXI, slu. Llum dipòsit Boixadors: 2/8/22 a 31/8/22 391,82 

384/877 12.09.2022 Ajuntament Igualada. Sanció vehicle ajuntament 114,28 

385/883 13.09.2022 Tallers Aleny, scp. Material manteniment mobiliari urbà 28,89 

386/888 14.09.2022 Energia XXI, slu. Llum Plaça Major: 31/7/22 a 31/8/22 534,40 

387/894 18.09.2022 Josep Oliva Marcé. Manteniment enllumenat públic 600,84 

388/895 18.09.2022 Josep Oliva Marcé. Desmuntar màquina AC vella local social 145,20 

389/900 20.09.2022 Asesoramiento contratación y urbanismo sl.consultori web 150,00 

390/902 20.09.2022 Telefonica de España, sau. Telèfon fix i alcaldia juliol-agost 120,53 

391/903 20.09.2022 Telefónica Móv,sa.Targeta missatges aigua:18/7/22 a 17/8/22 8,50 

392/904 20.09.2022 Telefónica Móv,sa.Targeta missatges aigua:18/7/22 a 17/8/22 125,48 

393/905 20.09.2022 Telefónica Móv,sa.Targeta missatges aigua:18/7/22 a 17/8/22 8,50 



394/906 20.09.2022 Telefónica Móv,sa.Targeta missatges aigua:18/7/22 a 17/8/22 8,50 

395/909 20.09.2022 Mapfre, sa. Assegurança responsabilitat civil 2022-23 2116,22 

396/910 20.09.2022 Engisic,sl. Direcció obra i coord seg i salut gestió fores. 21 1331,00 

 
 
 
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 7 de setembre de 2022, que tot seguit es 
relacionen: 

 
Decret Data  Assumpte 
 
60/2022 06/09/2022 Decret creació ordenança fiscal clavegueram enplater 
61/2022 07/09/2022 Decret aprovació pagament factura gestió forestal sostenible 21 
62/2022 13/09/2022 Decret inici expedient modificació ordenances fiscals per 2023 
63/2022 22/09/2022 Decret aprovació pagaments setembre 22 (1) 
64/2022 23/09/2022 Decret convocatòria ple 09-22, de 28/09/2022 
65/2022 23/09/2022 Decret aprovació nòmines setembre 22 
 
 
El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada. 
 

 
 
 
 
Exhaurit el debat dels punts de l'ordre del dia i no havent-hi precs i preguntes a fer, es va 
donar per acabada la sessió, aixecant-se a un quart de vuit del vespre (19:15h), de tot el 
que jo, la Secretària, en dono fe. 


