
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2021 

Acta número 11/21 
 
 

A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-quatre de novembre 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, 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 anteriors,  
de caràcter ordinari, celebrada el dia 27 d’octubre de 2021.         
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, 
celebrada el dia 27 d’octubre 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 27 d’octubre de 2021, es dona per aprovada per 
assentiment. 

 
 
2.- EXP. 175/2021. Proposta de sol·licitud d’ajuts a la Diputació de Barcelona 
en el marc del Programa específic de resiliència local del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
 
 
Vist el programa específic de resiliència local del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de setembre de 
2021 (BOPB 05/10/2021), que té com a finalitat empoderar els municipis perquè 
esdevinguin espais actius de recuperació que facin possible un creixement sostenible des 
del punt de vista social, econòmic i ambiental. 
 
Vist que dins d’aquest programa la Diputació de Barcelona atorga la quantitat de 
54.968,27 euros per tal de ser distribuïts de la forma que aquest Ajuntament cregui més 
adequada dins les actuacions elegibles. 
 
Valorades les diverses actuacions que es proposen dur a terme durant l’any 2022, 
susceptibles de poder-se acollir al suport econòmic de la Diputació de Barcelona, es 
proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Declarar-se assabentat de les actuacions elegibles del Programa específic de 
resiliència local del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals, 2020-2023: 
 
a) Sostenibilitat socioeconòmica, que inclou els àmbits següents: 

-Foment del desenvolupament local. 

-Foment de la igualtat. 

-Solvència financera local. 



 

b) Sostenibilitat mediambiental. 

 

c) Sostenibilitat territorial, que inclou els àmbits següents: 

-Nova inversió i manteniment i reposició d’inversions. 

-Transformació digital. 

 

Segon.- Informar que aquest Ajuntament preveu distribuir l’import total concedit de la 

manera que s’indica en aquest apartat i es declara assabentat que en la justificació s’haurà 

de vincular cadascuna de les despeses al tipus d’actuació, àmbits i Objectius de 

Desenvolupament Econòmic Sostenible elegibles del Programa. 

 
TIPUS D’ACTUACIÓ IMPORT 
Sostenibilitat mediambiental: Actuacions sostenibles 
mediambientalment. 
Actuació a realitzar: Canvi enllumenat públic a LED al municipi (Fase 1) 

45.623,80 € 

Sostenibilitat Territorial: Actuacions nova inversió i manteniment i 
reposició d’inversions. 
Actuació a realitzar: Instal.lació de plaques solars per autoconsum de la 
casa de la vila. 

9.344,47 € 

TOTAL 54.968,27 € 
 

Tercer.- Sol.licitar distribuir l’import total concedit a aquest Ajuntament en el marc del 
Programa específic de resiliència local de la manera següent: 
 
 

TIPUS D’ACTUACIÓ Despesa elegible en els termes de l’Ordre 
EHA/3565/2008 

IMPORT 

Actuacions 
sostenibles 
mediambientalment i 
territorialment 

Actuacions sostenibles mediambientalment i 
territorialment . Capítols 6 i 7 

54.968,27€ 

 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 

 
 
3.- EXP. 205/2021. Proposta de col·laboració amb l’Associació Nits Culturals 
de Sant Pere Sallavinera, per a la organització del festival Nits Culturals a 
la plaça de Sant Pere Sallavinera, de l’any 2022. 
 
Vista la sol·licitud  formulada per l’Associació Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera, de 
concessió de suport econòmic per un import de 1.000,00 euros per a contribuir amb les 
despeses que suposen la seva organització i realització. 
 
Vist que l’any anterior i el present l’associació s’ha vist obligada a fer una pausa en la 
realització del seu festival atesa l’actual situació de pandèmia causada pel COVID-19, però 
en vistes al proper any proposa organitzar una trobada amb els patrocinadors i 
col.laboradors per a fer la presentació del programa de la 25ena edició, que tindrà lloc 
previsiblement el primer cap de setmana de juliol de 2022. Els patrocinadors i 
col.laboradors són un puntal molt important en la financiació d’aquest festival. 
 
La destinació de la subvenció sol.licitada quedaria distribuïda de la següent forma: 
 
 
 



VIDEO I FOTOGRAFIA ESDEVENIMENT -Enric Martí 
Gabriel- 275,00 € 

RESTAURANT" LA PALA" -Antònia Cabañes Marquillas 400,00 € 

DISSENY PROGRAMES -Marc Martinez- 225,00 € 

Material muntatge i decoració      100,00€ 

Total pressupost 1.000,00 € 

 
 
Vist que existeix crèdit pressupostari per poder col·laborar amb aquesta entitat amb càrrec 
a la partida 338.489 del pressupost vigent. 
 
Considerada la necessitat de mantenir la celebració d’aquest esdeveniment cultural, que 
ha de celebrar la seva 25ena edició i que tan bons resultats ha reportat per a la població 
durant els anys en que s’ha celebrat. 
 
Per això l’Alcalde proposa al Ple d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir l’ajut econòmic de 1.000,00 euros a  l’Associació Nits Culturals de Sant 
Pere Sallavinera, per a l’organització i preparació del festival de les Nits Culturals.  
 
Segon.- Disposar que es realitzi el pagament d’aquest ajut tant bon punt l’Associació 
presenti les factures justificatives de la realització de la despesa. 
 
Tercer.-Comunicar aquest acord a l’entitat interessada. 
 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 

 
 
4.- EXP. 91/2021. Proposta d’examen i aprovació, si escau, de les 

certificacions d’obra núm. 1 i 2 (final) en la realització de les obres de 

millora del camí Ramader des de la Llavinera fins a Els Seguers-1ª Fase  

 

Examinades les certificacions d’obres número 1 i 2 (final), i la justificació de desviació de 
preus que l’acompanya, en el Projecte d’obres de millora del camí Ramader des de la 
Llavinera fins a Els Seguers, 1ª Fase, signades pel tècnic facultatiu director de les obres, 
l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Claudi Quera Costa, i pel Contractista adjudicatari, 
Asfalts i Equips de Vialitat, SL, per import de cent trenta-sis mil vuit-cents setanta-tres 
euros amb quaranta-vuit cèntims d’euro, (136.873,48€) i tretze mil cinc-cents noranta-
cinc euros amb catorze cèntims d’euro (13.595,14€), respectivament, es proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les certificacions d’obres número 1 la certificació 2 i final, junt la 
justificació de desviació de preus que l’acompanya, en el Projecte d’obres de millora del 
camí Ramader des de la Llavinera fins a Els Seguers, 1ª Fase,  per import de de cent 
trenta-sis mil vuit-cents setanta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims d’euro, 
(136.873,48€) i tretze mil cinc-cents noranta-cinc euros amb catorze cèntims d’euro 
(13.595,14€), respectivament. 
 
Segon.-  Disposar el pagament de les factures corresponents a les certificacions anteriors 
pel mateix import de 136.873,48€ i 13.595.14€ a l’empresa adjudicatària, Asfalts i Equip 
de Vialitat, S.L, i posteriorment la remissió de la justificació corresponent a la Generalitat 
de Catalunya, atesa la inclusió d’aquesta actuació en el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC), 2020.   

 



La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 

 
5.- Exp. 193/2021. Aprovació, si escau, de la proposta de declaració de 
crèdits incobrables presentada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Examinada la proposta de crèdits incobrables, corresponent a 4 rebuts de l’ Impost sobre 
Béns Immobles de naturalesa rústica, dels exercicis 2017 al 2020, per un import total de 
64,20 euros, presentada per l'Organisme de Gestió Tributària, en la seva condició d'Ens 
encarregat de la recaptació municipal. 
 
Atès que en la tramitació de l'expedient s'han tingut en compte les prescripcions del 
Reglament General de Recaptació i de la pròpia Ordenança General de l'Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
L'Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la declaració de crèdits incobrables i la seva corresponent baixa segons la 
proposta presentada per l'Organisme de Gestió Tributària quina relació inclou 4 rebuts de 
l’ Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica, dels exercicis 2017 al 2020, per un 
import total de 64,20 euros. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària, Oficina d’Igualada. 
 

La proposta va ser aprovada per unanimitat. 

 
 

6.- EXP. 121/2021. Proposta aprovació d’inici d’expedient per a la 

contractació de les obres de Millores de seguretat contra incendis en el local 

social de Sant Pere Sallavinera, mitjançant tramitació ordinària pel 

procediment negociat sense publicitat 

 

Antecedents 

 

Vista l’acta de l’òrgan de contractació de data  13 d’octubre de 2021, en la qual es declarava 

desert el contracte relatiu al procediment de licitació obert simplificat abreujat per la 

contractació de les obres de Millores de seguretat contra incendis en el local social de Sant 

Pere Sallavinera, amb número d’expedient 121/2021. 

 

Atesa la necessitat de contractació de dites obres. 

 

Vist l’informe de secretaria de data 17 de novembre, que conclou com justificades la 

motivació i adequació de la normativa i que determina que el contracte que es vol licitar té 

la consideració de contracte d’obres, amb allò disposat a l’article 13 de la LCSP, que el 

procediment per a l’adjudicació del contracte serà el procediment negociat sense 

publicitat, regulat a l’article 168 de la LCSP i concordants, i que l’òrgan de contractació és 

el Ple, segons la disposició addicional segona de la LCSP. 

 

Vist l’informe d’intervenció en data 17 de novembre, que va informar favorablement, a 

l’existir consignació pressupostària suficient per atendre a la contractació de les citades 

obres. 

 

Fonaments de dret 

 



Articles 168, 169 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, per la que es transposen de l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en 

endavant LCSP. 

 

PROPOSO: 

 

PRIMER.- Aprovar l’inici d’expedient per la contractació de les obres de Millores de 

seguretat contra incendis en el local social de Sant Pere Sallavinera mitjançant tramitació 

ordinària pel procediment negociat sense publicitat i amb el criteri de valoració segons la 

proposta econòmica més avantatjosa, amb un pressupost de 64.296,25 euros, abans d’IVA. 

 

SEGON.- Aprovar els Plecs administratius per a la contractació de les obres de Millores de 

seguretat contra incendis en el local social de Sant Pere Sallavinera. 

 

TERCER.- Procedir a la invitació d’un mínim de tres empreses per a que en el termini de 

quinze dies hàbils, els interessats puguin presentar les seves proposicions. 

 

La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
  
 
7.- EXP. FIRM. 158/2021. 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. M.G.V., per a la instal·lació d’unes plaques fotovoltaiques per autoconsum en la 
coberta d’un immoble, a Sant Pere Sallavinera. 
 
S’acorda també l’aprovació de la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, corresponent a l’expedient abans relacionat. 
 
La llicència s’atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de tercers, per la 
qual cosa no pot ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en 
què es pugui incórrer en l’exercici de l’activitat autoritzada.  
 
El titular haurà de respectar el contingut exprés d’aquestes clàusules i, a més, el contingut 
implícit, que és el definit per les vigents normes subsidiàries de planejament, en la seva 
documentació tècnica i en les seves normes urbanístiques i ordenances. No podrà 
justificar-se la vulneració de les disposicions legals en el silenci o insuficiència de 
contingut de la llicència.  
 

 
8.- EXP. FIRM. 184/2021. Proposta d’aprovació de la concessió d’una 
llicència d’obres.- 
 
En compliment de la sentència número 219/2021 de set de juliol de 2021, dictada en el 
procediment contenciós ordinari número 117/2018-D, interposat pel Sr. J.P.T. contra 
aquest Ajuntament, pel qual s’estima el recurs contenciós administratiu que ha promogut 
el demandant, tot anul·lant l’acte administratiu impugnat per ell, l’Ajuntament Ple, 
acorda, per unanimitat, atorgar la llicència municipal per a construccions, instal·lacions i 
obres, següent: 



 
-Al Sr. J.P.T, per a les obres de canvi d’orientació d’una activitat ramadera convencional a 
una explotació ecològica semi-extensiva en 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. 185/2021. 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.F.L., per a la instal·lació d’unes plaques fotovoltaiques per autoconsum en la 
coberta d’un immoble 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.  

 
 
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 

76/2021, de 17 de novembre de 2021. 
 

Registre Data  Proveïdor/Creditor i concepte TOTAL € 

       

410/993 16.10.2021 Endesa Energia, sau. Pou Ventura:31/8/21 a 30/9/21 823,78 

411/1007 22.10.2021 Energia XXI, slu. Llum local social:30/6/21 a 31/8/21 406,29 

412/1015 26.10.2021 Girocopi. Manteniment i còpies fotocop: octubre 21 146,02 

413/1017 26.10.2021 Montrofeu, sl. Placa protocol  178,48 

414/1018 27.10.2021 Iserveis Einstic, sl. 5è pagament plec clàusules obres 264,46 

416/*** 29.10.2021 T.T. Seguretat social. Quotes socials setembre 21 1736,18 



417/1032 31.10.2021 Josep Oliva Marcé.Treballs enllumenat públic varis mesos 964,07 

418/1033 01.11.2021 Telefonica móviles,sau. Targeta missatges pc aigua 28,50 

419/1034 02.11.2021 Anna Mª Castilla. Neteja cuneta i material 58,90 

420/1035 02.11.2021 correos. Segells i certificats octubre 21  13,95 

421/1037 02.11.2021 Raimon Guitart Garcia.actualitzar preus projecte  424,00 

422/1038 02.11.2021 ADF Amics del Bosc. Quota soci 2021  458,00 

423/1040 02.11.2021 Rosamaria Sabaté. Dietes juliol 21  83,90 

424/1041 02.11.2021 Rosamaria Sabaté. Dietes agost 21  83,90 

425/1050 04.11.2021 Telefonica. Telèfon fix ajuntam. i mòbil alcaldia:octubre 103,19 

426/1051 04.11.2021 Consorci AOC. Certificat de segell electrònic Ajuntament 157,45 

427/1052 04.11.2021 DOGC. Anunci aprovació inicial dia 4/11/21 218,40 

429/1059 05.11.2021 Enigest, sl. Serveis tècnics direcció obra camí Ramader 7532,25 

430/1060 06.11.2021 Cristina Blesa Picas. Taichi octubre 21  315,00 

431/**** 06.11.2021 Mancomunitat minusv.psíquics Anoia.Liqu.final quota21 240,00 

432/1061 06.11.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 30/09/21 a 31/10/21 36,34 

433/1064 07.11.2021 Margarita Riera Avilés. Gimnàstica octubre 21 150,00 

434/1065 07.11.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 1/10/21 a 2/11/21 18,23 

435/1066 07.11.2021 Energia XXI, slu. Llum Querosa: 3/10/21 a 2/11/21 125,73 

436/1067 07.11.2021 Energia XXI, slu. Llum Dip.Boixadors: 30/9/21 a 31/10/21 453,04 

437/1068 07.11.2021 Energia XXI, slu.Llum aigües Pou Sat: 30/9/21 a31/10/21 119,20 

438/1069 07.11.2021 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 2/10/21 a 2/11/21 58,95 

439/1070 07.11.2021 Energia XXI, slu. Llum pou Bassetes: 2/10/21 a 1/11/21 321,90 

440/1071 07.11.2021 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 3/10/21 a 2/11/21 6,41 

441/1072 07.11.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori:3/10/21 a 2/11/21 99,54 

442/1073 07.11.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 30/09/21 a 31/10/21 176,68 

443/1074 07.11.2021 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera: 2/10/21 a 2/11/21 182,88 

444/1075 08.11.2021 Assessoria Martori, slp. Quota asssessor. Jurídic nov.21 239,07 

445/1076 08.11.2021 CEMSA transparenta cicle int. Mantenim. Aigua octubre 2357,83 

446/1080 09.11.2021 CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA   

  Equip bàsic atenció social juliol-agost 21 214,46 

  EAVA juliol-agost 21   16,67 

  Sad social juliol-agost 21   0,00 

  Sad dependència juliol-agost 21  232,98 

  Sad extraordinari juliol-agost 21  0,00 

  SAT Serveis tècnics juliol-agost 21  266,95 

  Serveis tècnics juliol-agost 21  0,00 

  Liquidació gestió residus juliol-agost 21  3090,06 

  Taxa planta compostatge juliol-agost 21  174,73 

  Conveni assistència noves tecnologies juliol-agost 21 0,00 

447/1087 10.11.2021 Sistemes d'Organització,s.a. Renovació Office 365 261,97 

448/1088 11.11.2021 Associació ball esportiu dance factory. Zumba octubre 170,00 

449/1091 11.11.2021 Ferreteria Riera, sl.Material manteniments novembre 20 128,42 

450/1092 11.11.2021 Ferreteria Riera, sl.Material manteniments desembre 20 12,69 

451/1093 11.11.2021 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments gener 21 57,69 

452/1094 11.11.2021 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments febrer 21 109,60 

453/1095 11.11.2021 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments març 21 7,70 

454/1096 11.11.2021 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments abril 21 236,83 

455/1097 11.11.2021 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments maig 21 134,00 

456/1098 11.11.2021 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments juny 21 18,44 



457/1099 11.11.2021 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments juliol 21 44,09 

458/1100 11.11.2021 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments agost 21 104,25 

459/1101 11.11.2021 Ferreteria Riera, sl.Material manteniments setembre 21 12,26 

460/1102 11.11.2021 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments octubre 21 13,31 

461/1106 12.11.2021 Serveis Energetics int.Anoia,sl.Posar Fibra opt.dins ajunt. 1188,27 

462/1107 12.11.2021 Mobles Ollé, sl. Cadires per local social i castell 2250,60 

463/1109 13.11.2021 Margarita Riera Avilés. Gimnàstica novembre  150,00 

464/1110 14.11.2021 Energia XXI, slu. Llum plaça major:31/8/21 a 31/10/21 982,40 

465/1116 15.11.2021 Miquel Raja Borràs. Direcció obra plaça Dr. Pons 1303,80 

466/1118 16.11.2021 Excavacions Miralles, sl. Obres plaça Dr. Pons 25951,74 

 
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 27 d’octubre del 2021, que tot seguit es 
relacionen: 
 
Decret Data  Assumpte 
 
69/2021 26/10/2021 Decret aprovació nòmines octubre 21 
70/2021 27/10/2021 Decret designació tècnics experts concurs oposició 
71/2021 02/11/2021 Decret acceptació subvenció ACA abastament en alta 21 
72/2021 03/11/2021 Decret aprovació admesos procés selectiu i designació tribunal 
73/2021 03/11/2021 Esmena decret aprov. admesos procés selectiu i desig. tribunal 
74/2021 04/11/2021 Decret concessió targeta aparcament disminució 
75/2021 11/11/2021 Decret aprovació padró aigua 3r trim. 21 
76/2021 17/11/2021 Decret aprovació pagaments octubre (2) i novembre (1) 21 
77/2021 18/11/2021 Decret aprovació certificació obra plaça Dr. Pons 
78/2021 19/11/2021 Decret convocatòria ple sessió 11/21 de 24/11/21 

 
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 (20:15h), de tot el 
que jo, el Secretari, en dono fe. 


