ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
CELEBRADA EL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2021
Acta número 12/21

A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-set de desembre del dos mil vint-i-u, a dos quarts de
set de la tarda, (18:30h), 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 del Secretari interventor de l’Ajuntament,
Sr. Jordi Argerich Codina, que dona fe de l’acta, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària
convocada per a aquest dia, en primera convocatòria.
Oberta la sessió per la Presidència a l’hora abans esmentada i comprovat el quòrum
d’assistència necessària per a que es pugui celebrar, es procedeix a conèixer els assumptes
compresos en l’ordre del dia, adoptant al respecte els acords següents:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de la minuta de l’acta de la sessió anterior,
de caràcter ordinari, celebrada el dia 24 de novembre de 2021.
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior,
celebrada el dia 24 de novembre de 2021, de caràcter ordinari, per tant, es dona per
llegida.
L’Alcalde pregunta si algú té alguna observació a fer. Donat que no hi ha cap observació,
l’Alcalde pregunta si algú té alguna objecció a l’aprovació de l’acta. Ningú no es manifesta i
l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 24 de novembre de 2021, es dona per aprovada
per assentiment.

2.- EXP. 212/21. Proposta d’aprovació de l’Addenda de pròrroga del conveni
relatiu a serveis de Joventut del catàleg de serveis, 2o22

Vist el Conveni de col·laboració signat entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal de
l’Anoia per a l’any 2021, pel desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de
Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera,
mitjançant el qual es consoliden i mantenen els serveis que es presten des del
Departament de Joventut a través de dos elements fonamentals: Acompanyament a la
població jove i impulsar i donar suport als municipis i agents territorials que intervenen en
el plantejament i execució de les polítiques locals i comarcal de joventut.
Atès que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, atorga als consells comarcals competències
en matèria d’assistència i cooperació als municipis i que els consells comarcals compten
entre les seves competències, la de serveis socials, segons estableix l’article 25.1.c) del
Decret legislatiu 2003 de 4 de novembre.
Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia és un ens que té com a principal objectiu la
prestació de serveis als ajuntaments de la comarca de l’Anoia.
Vista la proposta presentada per part del Consell Comarcal de l’Anoia d’addenda de
pròrroga del conveni relatiu a serveis de Joventut del catàleg de serveis per a l’any 2022,
sense cap cost per a aquest Ajuntament, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del
següent ACORD:

Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga per l’exercici 2022 del Conveni de col·laboració,
pel desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de Joventut del Consell
Comarcal de l’Anoia a l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera signat l’any 2021, d’acord
amb el text que consta a l’expedient, amb inici a efectes de 01.01.2022 i finalització el
31.12.2022.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Anoia als efectes corresponents.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i de qualsevol altre document
relacionat amb l’acord precedent.
La proposta va ser aprovada per unanimitat.
3.- EXP. 211/21. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració pel
desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de Benestar Social
i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de
Sant Pere Sallavinera, any 2022.
Vist el Conveni de col·laboració pel desenvolupament del catàleg de serveis del
Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia i
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, mitjançant el qual es vol consolidar i mantenir els
serveis que es presten des del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania a
través de les diferents unitats que l’integren: la Unitat de Serveis Socials, la Unitat
d’Infància, Adolescència i Família, la Unitat de Vellesa, Discapacitat i Salut Mental, la
Unitat de Ciutadania i Convivència i la Unitat d’Igualtat i Inclusió.
Atès que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serves socials, disposa que
correspon als municipis crear i gestionar els servei socials necessaris, tant propis com
delegats, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent i, preveu
a l’apartat 2 de l’article esmentat, que siguin les comarques les encarregades de suplir als
municipis menors de 20.000 habitants en la titularitat de les competències pròpies dels
serveis socials bàsics d’aquests municipis.
Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia és un ens que té com a principal objectiu la
prestació de serveis als ajuntaments de la comarca de l’Anoia, es proposa a l’Ajuntament
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració pel desenvolupament del catàleg de serveis
del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de
l’Anoia a l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, d’acord amb el text que consta a
l’expedient i, que inicialment, tindrà una durada d’un any, amb inici a efectes de
01.01.2022 i finalització el 31.12.2022.
Segon.- Aprovar el cost dels serveis que es prestaran d’acord amb aquest conveni i que es
detallen en l’annex que s’adjunta.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Anoia als efectes corresponents.
Quart.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i de qualsevol altre document
relacionat amb l’acord precedent.
Serveis/ Projectes

Cost anual

UNITAT DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Equip Bàsic d’Atenció Social
52 setmanes/ any, preu hora segons catàleg:
14,14€

TS:1h/set=735,28€/any
ES:0,75h/set=551,46€/any

SAD social (Servei d’Atenció Domiciliària) *

8,53€/h

SAD dependència *

7,06€/h

Referent comunitari

Sense cost

Suport administratiu als Ajuntaments (Veure
catàleg)
Projecte acció comunitària inclusiva “...Aquest
conte s’ha acabat” (16 sessions) (Veure catàleg)
UNITAT D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(EAIA)
Servei Integració en Família Extensa ( SIFE)

Sense cost

Espai d’intercanvi

Sense cost

Espai Familiar

Sense cost

Espai de trobada familiar

Sense cost

Sense cost

UNITAT DE VELLESA, DISCAPACITAT I SALUT MENTAL
Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia ( EAVA)

100€

Transport adaptat (Veure catàleg)
Banc de productes de suport

Sense cost

Anoia vellesa activa (Veure catàleg)
Tracta’t bé (Veure catàleg)
esTIC+aprop (Veure catàleg)
Tallers de memòria(8 sessions per taller)
(Veure catàleg)
UNITAT DE CIUTADANIA I CONVIVÈNCIA
Servei de primera acollida

Sense cost

Servei de mediació ciutadana

Sense cost

Servei de traducció i interpretació per als serveis
públics
Programa de mesures alternatives a la sanció
administrativa

Sense cost
Sense cost

Programa d’alfabetització (Veure catàleg)
UNITAT D’IGUALTAT I INCLUSIÓ
Servei d’atenció psicològica per a homes
(SAPH)

Sense cost

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD)

Sense cost

Servei d’Atenció Integral LGTBI (SAI)

Sense cost

Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS)

Sense cost

*Aquest cost, només en cas de sol·licitar el servei

La proposta va ser aprovada per unanimitat.
4.- EXP. 213/21. Proposta d’aprovació del projecte de Millora del camí
ramader des de la Llavinera fins a Els Seguers-2ª fase
Vist el projecte de Millora del camí ramader des de la Llavinera fins a Els Seguers-2ª fase,
redactat per l’Enginyer de Camins, canals i ports, Sr. C.Q.C., amb un pressupost d’execució
per contracta de 149.549,20 euros, abans d’aplicar l’IVA.
Atès que el projecte de Millora del camí ramader des de la Llavinera fins a Els Seguers-2ª
fase, conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació amb la
necessitat de millorar les condicions del camí, el qual ha estat redactat d'acord amb la
normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la
construcció i l'explotació posterior de l'obra.
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment el projecte de Millora del camí ramader des de la Llavinera
fins a Els Seguers-2ª fase, redactat per l’Enginyer de Camins, canals i ports, Sr. C.Q.C.,
amb un pressupost d’execució per contracta de 149.549,20 euros, abans d’aplicar l’IVA, en
el ben entès que si durant el període d'informació pública no es presentessin al·legacions
quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord.
Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini mínim de vint
dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la província, el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina
web municipal, a fi de que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.
Tercer.- Declarar la utilitat pública de l'execució de l'obra abans indicada.
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal.
5.- EXP 199/21. Proposta d’aprovació del plec de clàusules administratives
particulars que regiran el procés d’adjudicació de l’habitatge anomenat “pis
del mestre”, en règim de lloguer.
L’habitatge anomenat “pis del mestre”, bé patrimonial de l’Ajuntament de Sant Pere
Sallavinera, es troba actualment habitat mitjançant contracte de lloguer que ha arribat a la
seva finalització.
Atesa la fi d’aquest contracte de lloguer caldrà iniciar un procés d’adjudicació de
l’habitatge entre les persones sol·licitants que complexin les condicions que s’estableixen
en el “plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’arrendament com
a vivenda habitual del bé immoble patrimonial anomenat pis del mestre de Sant Pere
Sallavinera mitjançant concurs obert”.
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD:

Primer: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i els seus annexos, que
han de regir l’arrendament com a vivenda habitual del bé immoble patrimonial anomenat
pis del mestre de Sant Pere Sallavinera mitjançant concurs obert.
Segon.- Sotmetre a exposició pública aquest plec de clàusules i documents annexos per un
termini de vint dies hàbils, mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la
província, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina web municipal.
Tercer.- Obrir el termini per a la presentació de sol·licituds d’arrendament durant els vint
dies hàbils de la seva exposició pública.

La proposta va ser aprovada per unanimitat.
6.- EXP. 217/21. Proposta d’aprovació d’adhesió al programa REEMPRESA,
a petició de l’Ajuntament d’Igualada.

En data 17 de desembre de 2021 l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera ha presentat a
aquest Ajuntament sol.licitud d’adhesió al programa REEMPRESA.
L’Ajuntament d’Igualada va signar un conveni amb la Diputació de Barcelona per la
consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses a nivell local a la província
de Barcelona (2020-2023). Aquest conveni permet establir Punts locals per a la
Reempresa, i així poder actuar de manera coordinada amb els municipis, a través dels
Centres Locals de Servei a les Empreses (CLSE).
A efectes d’aquest conveni, l’Ajuntament d’Igualada lidera aquest programa a nivell
comarcal i a través d’Ig-nova Empresa i l’Oficina d’Atenció Empresarial, esdevé punt local
REEMPRESA, en l’àmbit territorial de la Comarca de l’Anoia.
L’Ajuntament d’Igualada, a través del Departament de Dinamització Econòmica té com
objecte fomentar i posar a disposició de les persones emprenedores i empreses de la
nostra comarca, personal i recursos destinats a donar suport a la creació, consolidació i
creixement empresarial.
És d’interès per el teixit productiu i els reemprenedors del nostre territori ser coneixedors
i partíceps del programa REEMPRESA.
Vist tot l’exposat anteriorment, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Adherir el nostre municipi al programa REEMPRESA, per la consolidació i
desenvolupament de la compravenda d’empreses en l’àmbit territorial d’actuació del Punt
Local Reempresa de l’Ajuntament d’Igualada.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament d’Igualada als efectes corresponents.
La proposta va ser aprovada amb quatre vots a favor i un vot en contra de la regidora
Maria Ortega.
7.- EXP. FIRM. 208/2021. 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 d’unes plaques fotovoltaiques per autoconsum en la
coberta d’un immoble del nucli de Sant Pere, d’aquest municipi.
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.- EXP. FIRM. 214/2021. 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. A.G.V., per a la divisió interior d’un magatzem situat al nucli de la Llavinera,
d’aquest municipi.
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. 215/2021. 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. F.X.P.G. per a la reforma d’un habitatge del nucli de la Llavinera, d’aquest
municipi.

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.- 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
86/2021, de 22 de desembre de 2021.
Registre

Data

467/1128
468/1135
469/1141
470/1142
471/1145
472/1146
473/1149
474/1150
475/***
476/***

19.11.2021
24.11.2021
26.11.2021
29.11.2021
29.11.2021
29.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
01.12.2021

477/1153
478/1154
479/1155
480/1156
481/1157
482/1158
483/1159
484/1160
485/1161

01.12.2021
01.12.2021
01.12.2021
01.12.2021
01.12.2021
01.12.2021
02.12.2021
02.12.2021
02.12.2021

Proveïdor/Creditor i concepte
Corporación alimentaria Guissona, sa. Potassa cases
Asfalts i equips vialitat,sl.Recrescut escullera camí aeròdrom
Energia XXI, slu. Llum local social 31/8/21 a 30/9/21
Girocopi. Manteniment fotocop. 1/11/21 a 30/11/21
Rosamaria Sabaté. Dietes setembre 21
Rosamaria Sabaté. Dietes octubre 21
ACA. Autoliquidació cànon aigua facturat 4t trim 21
ACA. Abonament autoliquidació cànon aigua facturat 4T
T.T. Seguretat Social. Quotes octubre 21
Dietes i km assistència tribunal concurs-oposició:
President
Vocal Escola Adminstració Pública de Catalunya
Vocal Direcció General Administració Local
Vocal tècnic expert
Telefonica móviles. Missatges a pc telecontrol
Telefonica móviles. Missatges a pc telecontrol
Telefonica móviles. Missatges a pc telecontrol
Telefonica móviles. Missatges a pc telecontrol
Diputació de Barcelona.teleassistència maig a agost 21
Estació de Servei Calaf. Gasoil i gasolina
CEMSA transparenta cicle int,slu. Obra cabalímetres
Correos. Correu segells i certificats novembre 21
CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA
Equip bàsic atenció social setembre-octubre 21
EAVA setembre-octubre 21
Sad social setembre-octubre 21
Sad dependència setembre-octubre 21
SAT Serveis tècnics setembre-octubre 21
Serveis tècnics setembre-octubre 21
Liquidació gestió residus setembre-octubre 21

TOTAL €
206,67
3533,20
166,42
159,08
83,90
83,90
8832,35
-397,46
1736,18
42,83
65,24
81,58
106,48
11,70
1,94
1,94
1,94
105,66
55,24
28435,00
6,65
214,46
16,67
0,00
261,22
266,95
0,00
3.072,71

486/1163
487/1164
488/1166
489/1167
490/1168
491/1170
492/1173
493/1175
494/1176
495/1177
496/1178
497/1179
498/1180
499/1181
500/1182
501/1183
502/1184
503/1185
504/1188
505/1190
506/1195
507/1196
508/1203
509/1206
510/1222
511/1223
512/1227
513/1230
514/1231

03.12.2021
03.12.2021
03.12.2021
04.12.2021
05.12.2021
07.12.2021
07.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
09.12.2021
09.11.2021
13.12.2021
13.12.2021
14.12.2021
15.12.2021
17.12.2021
17.12.2021
20.12.2021
20.12.2021
20.12.2021

Taxa planta compostatge setembre-octubre 21
Conveni assistència noves tecnologies setembre-octubre 21
Conveni assistència noves tecnologies juliol-agost 21
Corporació Alimentària Guissona, sa. Sal cases glaçades
Excavacions Miralles, sl. Pas fibra òptica nucli St. Pere
Asfalts i equips Vilalitat, sl. Badens i senyalització Fortesa
Telefonica, sau. Mòbil alcaldia i telèfon fix ajunt;nov 21
Energia XXI, slu. Llum plaça Major: 31/10/21 a 30/11/21
Assessoria Martori, slp. Assessorament laboral desembre
Diputació de Barcelona.teleassistència set a desembre21
Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 2/11/21 a 1/12/21
Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/10/21 a 30/11/21
Energia XXI, slu. Llum pou Sató: 31/10/21 a 30/11/21
Energia XXI, slu. Llum dip. Boixadors:31/10/21 a 30/11/21
Energia XXI,slu. Llum masies Querosa: 2/11/21 a 1/12/21
Energia XXI, slu. Llum dip.Ca la Viuda:1/11/21 a 30/11/21
Energia XXI,slu. Llum pis mestre: 2/11/21 a 1/12/21
Energia XXI, slu. Llum edifici consistori:2/11/21 a 1/12/21
Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 2/11/21 a 1/12/21
Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/10/21 a 30/11/21
Energia XXI, slu. Llum raval Llavinera: 2/11/21 a 30/11/21
CEMSA transparenta cicle int,slu. Mantenim.aigua novbre
Constructora de Calaf, sau. Lloguer senyalització vial
Enigest,sl. Redacció projecte obra camí Ramader, fase2
Diputació de Barcelona.Retorn part subvenció gimnàstica
Margarita Riera Avilés. Gimnàstica desembre21
DOGC. Factura anunci dia 15 desembre 21
Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics novembre 21
Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics desembre 21
Associació ball esportiu Dance Factory. Zumba novembre
Ramon Torner Estany. Lots Nadal
MAPFRE.Pòlissa responsabilitat càrrecs i treballadors,21-22

142,83
0
0
206,67
5359,32
5445,00
114,54
467,76
239,07
130,85
59,87
37,77
113,34
434,38
133,42
326,90
103,36
293,73
6,20
187,94
181,12
1176,25
4,24
12947,00
1065,00
150,00
218,40
83,90
83,90
170,00
885,94
629,43

El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada.
11.- 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 24 de novembre del 2021, que tot seguit es
relacionen:
Decret
79/2021
80/2021
81/2021
82/2021
83/2021
84/2021

Data
24/11/2021
02/12/2021
03/12/2021
03/12/2021
03/12/2021
03/12/2021

Assumpte
Decret aprovació nòmines novembre 21
Decret adjudicació obra preparació fibra òptica nucli
Decret adjudicació redacció projecte camí Ramader, fase 2
Decret adjudicació contracte obres reparació passarel.la castell
Decret aprovació certificació obra cabalímetres
Decret autorització obres Castell Diputació de Barcelona

85/2021
86/2021
87/2021

20/12/2021
22/12/2021
22/12/2021

Decret nomenament funcionària Ajuntament
Decret aprovació pagaments novembre (2) i desembre (1) 21
Decret convocatòria ple sessió 12/21 de 27/12/21

El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada.
12.- 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 un quart de nou del vespre (19:45h), de tot el
que jo, el Secretari, en dono fe.

