
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2022 

Acta número 11/22 

 

 
A Sant Pere Sallavinera, el dia 26 d’octubre del dos mil vint-i-dos, a un quart i cinc de set 
de la tarda, (18:20h), 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 les actes de les sessions 
anteriors, celebrades el dia 28 de setembre de 2o22, de caràcter ordinari i el 
dia 5 d’octubre de 2022, de caràcter extraordinari.         
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de les actes de les sessions anteriors, 
celebrades el dia 28 de setembre de 2o22, de caràcter ordinari i el dia 5 d’octubre de 2022, 
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 28 de setembre de 2022, de 
caràcter ordinari i el dia 5 d’octubre de 2022, de caràcter extraordinari, es donen per 
aprovades per assentiment. 
 

 
2.- EXP. 138/2022. Proposta d’acceptació del fons de prestació de Diputació 
de Barcelona “Prevenció d’incendis forestals: Conservació de la 
infraestructura estratègica (PPI 2023)” del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2023. 

 
Vist que la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern número 608, 
en sessió de data 15 de setembre de 2022, va aprovar la concessió d’un fons de prestació 
corresponent a la “prevenció d’incendis forestals: conservació de la infraestructura 
estratègica”- PPI, 2023, per un import de 6.406,00 euros (Codi XGL 22/Y/330251).  
 
Vist que l’acord d’atorgament esmentat estipula les següents condicions d’execució del 
fons de prestació:  
 
L’ens destinatari disposa fins al 31 d’octubre de 2022 per presentar l’acceptació expressa 
de la concessió, juntament amb l’Acta d’acord, signada de forma conjunta entre 
l’Ajuntament i l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) del municipi, per a l’actualització de 
les actuacions previstes al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) redactat per la 
Diputació de Barcelona, on consti una relació prioritzada i valorada econòmicament de les 
actuacions amb necessitat d’execució.  
 
S’estableix un pagament avançat del 75% respecte de l’import concedit, el qual s’ha de 
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa i l’acta d’acord a què s’ha fet referència. 



El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia presentació de la 
justificació de les despeses. 
 
L’acord de la Diputació de Barcelona estableix que el termini d’execució s’inicia el dia 1 de 
gener de 2023 i finalitza el 31 de desembre de 2023 i que la justificació voluntària es 
realitzarà fins el 15 de novembre i la justificació final entre el 2 de gener de 2024 i el 30 
d’abril de 2024.  
 
En data 4 d’octubre de 2022 la Comissió Local de seguiment de les actuacions previstes al 
Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, formada per Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera i l’Agrupació de Defensa Forestal Amics del Bosc han signat acta d’acord que 
actualitza les actuacions previstes en el programa anual del PPI per a la seva execució 
durant l’any 2023. Les actuacions a realitzar són les següents: 
 

Ordre Concepte Amidament Cost 

actuació 

1 Manteniment de ferm i establiment de franja 

auxiliar de trànsit amb tala de peus al camí de 

l’Obaga de l’Espona 

1,26 km 2.016,00 € 

2 Manteniment de ferm i caixa de trànsit del camí 

de l’Aeròdrom a la Remugosa 

0,48 km   648,00 € 

3 Manteniment de ferm i caixa de trànsit del camí 

de Les Feixes i Obaga de la Remugosa (tram de 

l’Obaga a la Remugosa) 

1,84 km 2.392,00 € 

4 Manteniment de ferm i franja auxiliar de trànsit 

del camí de Cal Ventura (tram de Cal Ventura a 

les Bassetes) 

1,00 km  1.350,00 € 

 TOTAL 4,58 km 6.406,00 € 

 
 
Per tot això exposat, es proposa a l’Ajuntament Ple el següent acord:  
 
Primer.- Acceptar el fons de prestació corresponent a “prevenció d’incendis forestals: 
conservació de la infraestructura estratègica” per a l’any 2023, per un import de 6.406,00 
euros, atorgat per la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern 
número 608, en sessió de data 15 de setembre de 2022. 
 
Segon.- Sol.licitar a la Diputació de Barcelona la Direcció facultativa de les obres PPI de 
Sant Pere Sallavinera per a l’any 2023. 
  
Tercer- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Barcelona. 

La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 
 
3.- EXP. 140/2022. Proposta d’aprovació del conveni de col.laboració entre 
la Mancomunitat de l’Alta Segarra i els ajuntaments membres de la creació 
d’una borsa de treball d’administratius/ves-C1.  
 
 
Atès que la Mancomunitat de l’Alta Segarra, en endavant MAS, proposa als ajuntaments 
membres mancomunar la realització de proves selectives per a la creació d’una borsa de 
treball d’administratius/ves – C1 per tal d’afavorir economies d’escala i fer atractiva la 



borsa, per tal de captar el talent i garantir els principis d’igualtat, publicitat i lliure 
concurrència en l’accés a la funció pública. 

 

Vist que en data 23 de desembre de 2019 l’Ajuntament Ple d’aquest municipi va prendre 
l’acord de separació de la MAS, que va ser comunicat a dita mancomunitat en data 4 de 
febrer de 2020. 

 

Vist que l’òrgan competent és el Ple en virtut de l’article 22.2, en relació amb l’article 47.2 
h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, l’Ajuntament Ple 
acorda per UNANIMITAT de tots els seus membres: 

 
Primer.- No aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Conveni de col.laboració entre la 
MAS i els diferents ajuntaments membres per a la creació d’una borsa de treball 
d’administratius/ves-C1, per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter 
temporal i/o vacants de la Mancomunitat i dels Ajuntaments, atès l’acord de separació 
pres en el ple de data 23 de desembre de 2019. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la MAS. 

 
4.- EXP. 135/2022. Proposta d’aprovació del conveni interadministratiu 
entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera 
per l’assistència en matèria de noves tecnologies als municipis de la 
comarca. 
 
Vist que d’acord amb l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003 del Text refós de la llei 
d’organització comarcal, correspon a les comarques prestar assistència als municipis 
segons les seves necessitats i que segons l’article 28 de la Llei d’Organització comarcal de 
Catalunya disposa que en cada comarca s’ha de garantir un servei de cooperació i 
assistència municipal encarregat d’assessorar municipis que ho sol.liciten en matèria 
jurídico-administrativa, tècnica, econòmica i financera i d’obres i serveis. 
Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia té implantat un servei d’informàtica comarcal per 
tal de donar resposta a les necessitats que es presenten als ajuntaments, i que degut a la 
seva especificitat, en molts casos troben difícil resposta des de proveïdors privats. 
Vist el Conveni interadministratiu a subscriure amb el Consell Comarcal de l’Anoia per 
l’assistència en matèria de noves tecnologies als municipis de la comarca. 
 
Atesa la necessitat de disposar del servei d’assistència tècnica que proporciona el servei 
d’informàtica comarcal per tal de garantir el bon funcionament de l’aparell administratiu 
municipal, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal de l’Anoia i 
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera per l’assistència en matèria de noves tecnologies als 
municipis de la comarca i el seu annex 2022, on es detallen els serveis inclosos en el 
període de vigència del conveni i el corresponent cost econòmic. 
 
Segon.- Designar la Sra. Judit Solans Calderó, administrativa d’aquest Ajuntament, com a 
responsable per tal d’actuar d’interlocutora de manera habitual amb el tècnic comarcal, 
resoldre les dificultats bàsiques a nivell d’informàtica que es puguin presentar en el dia a 
dia i agilitzar la presa de decisions en el cas de projectes especials o desenvolupament de 
programari. 
 
Tercer.- Designar el Sr. Alcalde, Matias Bosch Bacardit, com a responsable per acordar i 
coordinar les actuacions de l’activitat del servei. 
 
Quart.-  Autoritzar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni abans esmentat. 
 



La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 
 
5.- EXP. 122/22. Proposta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les 
obres de Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior en 
diversos nuclis del municipi de Sant Pere Sallavinera. 
 
 
L’Ajuntament Ple en data 28 de setembre de 2022 va aprovar l’adjudicació del contracte 
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, 
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. 
 
L’adjudicatari 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 11 d’octubre 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 Millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic exterior de diversos nuclis del municipi de Sant Pere Sallavinera. 
 
2. Autoritzar al contractista JOSEP OLIVA MARCÉ per a que iniciï les obres. 
 
 
6.- EXP. 123/22. Proposta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les 
obres de condicionament d’un tram del camí de la Fortesa a Sant Pere 
Sallavinera. 
 
 
L’Ajuntament Ple en data 28 de setembre de 2022 va aprovar l’adjudicació del contracte 
de les obres de condicionament d’un tram del camí de la Fortesa a Sant Pere Sallavinera a 
l’empresa EXCAVACIONS MIRALLES, S.L., per la quantitat de trenta mil dos-cents 
setanta-nou euros amb noranta-quatre cèntims d’euro, (30.279,94€) 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 14 d’octubre 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 condicionament d’un tram del camí de 
la Fortesa a Sant Pere Sallavinera. 
 
2. Autoritzar al contractista EXCAVACIONS MIRALLES, S.L. per a que iniciï les obres. 

 
 
 
 



7.- EXP. 121/2021. Proposta d’examen i aprovació, si escau, de la certificació 
d’obra núm. 1 en la realització de les obres de millores de seguretat contra 
incendis en el local social de Sant Pere Sallavinera.  
 

Examinada la certificació número 1 de l’obra de millores de seguretat contra incendis en el 
local social de Sant Pere Sallavinera, signada pel tècnic facultatiu director de les obres, 
l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart Garcia, i pel Contractista 
RAIMOLCONS, SL, per import de cinc mil tres-cents quaranta-set euros amb trenta-un 
cèntims d’euro, (5.347,31€), es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 1  de l’obra de millores de seguretat contra 
incendis en el local social de Sant Pere Sallavinera, per import de cinc mil tres-cents 
quaranta-set euros amb trenta-un cèntims d’euro, (5.347,31€). 
 
Segon.-  Disposar el pagament de la factura corresponent a la certificació anterior pel 
mateix import de 5.347,31€ a l’empresa adjudicatària, RAIMOLCONS, S.L, i 
posteriorment la remissió de la justificació corresponent a la Diputació de Barcelona, atesa 
la inclusió d’aquesta actuació en el Programa General d’Inversions, en el marc del Pla de 
Concertació Xarxa de Governs Locals, 2020-2023. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 
 
8.- EXP. 136/2022. Proposta de concessió d’un ajut econòmic a l’Associació 
de Famílies d’alumnes de l’Escola Alta Segarra 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’Escola 
Alta Segarra 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’Escola Alta Segarra 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. 
 
 
9.- EXP. 139/2022. Proposta de concessió d’un ajut econòmic a l’Associació 
de Famílies d’alumnes de l’Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, 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’Escola 
Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, 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’Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, Dos-cents euros 
(200,00€), pel desenvolupament de diversos projectes en l’àmbit educatiu durant el curs 
2022-2023. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al beneficiari de l’ajut concedit. 
 
 
10.- EXP. FIRM. 113/2022. 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 mercantil ENPLATER ALTA SEGARRA, S.L., per a la realització de les obres de 
construcció d’una fàbrica d’extrusió de plàstic destinat a envasat alimentari a la zona de 
tramitació de l’expedient del Pla de Millora Urbana per l’ordenació volumètrica de la 
factura única de la UA2, 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.  

 

 
11.- EXP. FIRM. 130/2022. Proposta d’aprovació de la concessió d’una 
llicència d’obres. 
 
Examinat l’expedient de llicència d’obres que tot seguit es detalla, que ha estat informat 
pels serveis tècnics municipals, amb caràcter favorable, l’Ajuntament Ple, acorda, per 
unanimitat, atorgar la llicència municipal per a construccions, instal·lacions i obres, 
següent: 
 
-Al Sr. M.B.B., per a la substitució del motor de la porta del garatge d’un immoble i canviar 
guia lateral, del nucli de Sant Pere, 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.  
 
 
12.- EXP. FIRM. 131/2022. Proposta d’aprovació de la concessió d’una 
llicència d’obres. 
 
Examinat l’expedient de llicència d’obres que tot seguit es detalla, que ha estat informat 
pels serveis tècnics municipals, amb caràcter favorable, l’Ajuntament Ple, acorda, per 
unanimitat, atorgar la llicència municipal per a construccions, instal·lacions i obres, 
següent: 
 
-Al Sr. R.S.M., per a la instal.lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a la coberta 
d’un immoble, 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.  

 

 
13.- 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 
74/2022, de 20 d’octubre de 2022. 

 

397/930 27.09.2022 Serveis vials del Vallès, sl.Pilones separació plaça Dr.Pons 550,45 

398/936 29.09.2022 Girocopi, sa Ute. Manteniment fotocop setembre 22 135,13 

399/938 29.09.2022 Diputació de Barcelona. Teleassistència maig a agost 22 146,80 

400/940 30.09.2022 Ramon Torner Estany. Compra aliments programa social 726,58 

401/941 30.09.2022 Planell, sa. Material manteniments  54,67 

402/942 30.09.2022 Corporació alimentaria Guissona, sa. Mata-herbes 96,26 

403/*** 30.09.2022 T.T.Seguretat Social. Quotes agost 22  2350,02 

404/943 01.10.2022 Xais Adoració, sl.(CONDIS) Material neteja  49,71 

405/946 03.10.2022 Estació Servei Calaf,sl.Gasoil furgoneta i gasolina desbross 89,92 

406/948 03.10.2022 Joan A.Solé.Pastisseria Lionesa Pica-pica protocol festa major 405,75 

407/950 04.10.2022 Correos, sa. Segells i certificats setembre 22  7,55 

408/952 05.10.2022 Transparenta, sl. Manteniment xarxa aigua: setembre 22 612,18 

409/956 05.10.2022 Castell3 construccions, sl. Arranjament paret ajuntament 1841,62 

410/960 06.10.2022 Excavacions Miralles, sl. Formació gual per accés camp camí 1064,80 

411/962 06.10.2022 Argerich Mecánica, sl. Reparació moto-serra 75,66 



412/966 07.10.2022 Assessoria Martori, slp.Assess laboral i comptabilitat oct 703,62 

413/967 07.10.2022 Assessoria Martori, slp. Serveis jurídics trimestrals 1104,13 

414/969 08.10.2022 Energia XXI, slu. Llum plaça major:31/8/22 a 30/9/22 497,21 

415/970 08.10.2022 Endesa Energia sau. Llum pou Ventura (giron) 970,99 

416/971 08.10.2022 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/8/22 a 30/9/22 35,27 

417/972 09.10.2022 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 3/9/22 a 1/10/22 23,01 

418/973 09.10.2022 Energia XXI, slu. Llum pou Sató: 2/9/22 a 3/10/22 131,18 

419/974 09.10.2022 Energia XXI, slu. Llum dipòsit Boixadors:31/8/22 a 30/9/22 424,41 

420/977 10.10.2022 Transparenta, sl.Reparació plaques dipòsits aigua tempesta 2810,30 

421/979 10.10.2022 Assessoria Martori, slp.Assess laboral i comptabilitat agost 703,62 

422/989 13.10.2022 Energia XXI, slu. Llum enllumenat masies:3/9/22 a 1/10/22 79,32 

423/990 13.10.2022 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera: 02/09/22 a 3/10/22 205,62 

424/991 13.10.2022 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 3/9/22 a 1/10/22 6,17 

425/992 13.10.2022 Energia XXI, slu. Llum pis mestre:3/9/22 a 1/10/22 54,16 

426/993 13.10.2022 Energia XXI, slu.Llum dipòsit ca Viuda(Basset):2/9/22-2/10/22 366,01 

427/994 13.10.2022 Energia XXI, slu. Edifici consistori: 3/9/22 a 1/10/22 91,35 

428/995 13.10.2022 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa:31/8/22 a 30/9/22 190,00 

429/996 13.10.2022 Engisic, sl. Honoraris direcció obra plaques solars  1210,00 

430/997 13.10.2022 TUV Rheinland.legalització instal. Elèctr ajuntament i inspecció 286,20 

431/1003 17.10.2022 Anima'ns SCP. Taller Temps Per Cures  302,50 

432/1007 17.10.2022 Raimonlcons, sl. Treballs certificació 1 obra local social 5347,31 

433/1008 17.10.2022 Telefonica Moviles, saTargeta missatges control aigua:set 8,50 

434/1009 17.10.2022 Telefonica Moviles, saTargeta missatges control aigua:set 31,60 

435/1010 17.10.2022 Telefonica Moviles, saTargeta missatges control aigua:set 8,50 

436/1011 17.10.2022 Telefonica Moviles, saTargeta missatges control aigua:set 8,50 

437/1012 17.10.2022 Telefonica de España, sau. Telèfon fix i alcaldia setembre 120,86 

 
 
 
El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada. 
 
 
14.-  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 28 de setembre de 2022, que tot seguit es 
relacionen: 
 
Decret Data  Assumpte 
 
66/2022 30/09/2022 Decret aprovació liquidació pressupost exercici 2021 
67/2022 30/09/2022 Decret convocatòria sessió ple extraord 10-22, de 5/10/22 
68/2022 11/10/2022 Decret esmena acord ple i contracte adjudicació obra local social 
69/2022 14/10/2022 Decret autorització obres DB consolidació castell Boixadors  
70/2022 17/10/2022 Decret esmena autorització obres DB consolidació Castell B. 
71/2022 18/10/2022 Decret inici tràmits compte general 2021 
72/2022 18/10/2022 Decret convocatòria comissió comptes 03/22-compte 2021 
73/2022 20/10/2022 Decret convocatòria sessió ple 11-22, de 26/10/2022 
74/2022 20/10/2022 Decret aprovació pagaments setembre (2) i octubre (1) 2022 
 
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 dos quarts de vuit del vespre (19:30h), de tot el 
que jo, la Secretària, en dono fe. 


