
 
Crònica del ple de 27 de juny de 2022  

Sant Julià de Vilatorta 

• L’alcalde obre la sessió ordinària sotmetent a aprovació l’acta de l’anterior sessió 

plenària de data 25 d’abril de 2022 que s’aprova per unanimitat dels tots els membres 

de la Corporació sense cap esmena. 

• S’estableixen les catorze festes laborals fixades per Ordre del Departament d’Empresa 

i Treball 6 de gener (divendres) 

• 7 d’abril (divendres) 

• 10 d'abril (dilluns) 

• 1 de maig (dilluns) 

• 24 de juny (dissabte) 

• 15 d'agost (dimarts) 

• 11 de setembre (dilluns) 

• 12 d'octubre (dijous) 

• 1 de novembre (dimecres) 

• 6 de desembre (dimecres) 

• 8 de desembre (divendres) 

• 25 de desembre (dilluns) 

• 26 de desembre (dimarts) 

• S’acorda notificar l’acord al Departament d’ Empresa i Treball de la Generalitat de 

Catalunya, les dates 29 de maig (dilluns) i 24 de juliol (dilluns), com a festes locals 

per a l’any 2023 al municipi de Sant Julià de Vilatorta amb caràcter retribuït i no 

recuperable. 

• S’aprova la modificació inicial pressupostària 3/2022: 

 

 

  MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2022 

 DESPESA  crèdit inicial  modificació   crèdit definitiu 

SUPLEMENT DE CRÈDIT

12,326,46200 AULA DE MÚSICA DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE VIC 31.151,88 € 3.904,38 € 35.056,26 €

13,341,22712 SERVEI SOCORRISME PISCINES 25.000,00 € 1.696,35 € 26.696,35 €

10,161,22502 SANCIÓ ACA 300,00 € 300,00 € 600,00 €

11,170,22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS, medi ambient 2.500,00 € 3.811,50 € 6.311,50 €

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 9.712,23 €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

01,150,12006 TRIENNIS FUNCIONARIS, ARQUITECTA 286,02 € 286,02 €               

11,170,12006 TRIENNIS FUNCIONARIS, ENGINYER 233,28 € 233,28 €               

04,334,689,00 GEGANTÓ 2.662,00 € 2.662,00 €           

10,327,625,00 TIROLINA 9.981,71 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 13.163,01 €

TOTAL MODIFICACIÓ 22.875,24 €

 FINANÇAMENT  

01,150,12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC, arquitecta 18.741,86 €    286,02 €         18.455,84 €         

11,170,12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC, enginer 5.953,94 €      233,28 €         5.720,66 €           

13,342,14000 ALTRE PERSONAL LABORAL, piscines 6.000,00 €      1.696,35 €     4.303,65 €

10,1530,21000 REPARACIÓ, MANTENIM. I CONSRVACIÓ INFRAESTRUCTURES 90.000,00 €    9.981,71 €     80.018,29 €

14,338,22609 ACTIVITATS FESTIVES, CULTURALS I ESPORTIVES 78.000,00 €    2.662,00 €     75.338,00 €

16,920,22106 PRODUCTES FARMACEUTICS, administració 5.000,00 €      300,00 €         4.700,00 €

12,323,212,00 REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS EDUACTIUS 10.607,33 €    3.904,38 €     6.702,95 €

NOUS INGRESSOS

46105 DIPUTACIÓ DE BARCELONA, subvenció resiliencia 2.0 0 3.811,50 € 3.811,50 €

TOTAL FINANÇAMENT 22.875,24 €   



 
• S’exposa al públic l’esmentat acord de modificació pressupostària per un termini de 15 

dies als efectes de possibles al·legacions, transcorregut el qual sense que se n’hagin 

presentat, l’acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu sense necessitat de 

prendre’n un de nou, i es procedirà a la publicació del text íntegre de la modificació. 

• El regidor d’hisenda, senyor Joan Ramon Santisteve explica les partides que tenen un 

import més gran, de les quals dues responent a inversions: l’adquisició d’una tirolina i 

la compra d’un gegantó; també s’incrementa la partida referent a la participació de 

l’Ajuntament en els costos de l’aula de música de Vic que es va conèixer una vegada 

aprovat el pressupost. 

S’aprova per unanimitat. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

• Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte del servei de neteja dels 

equipaments municipals de Sant Julià de Vilatorta a l’Empresa d’Inserció Treball i 

Tapís, SLU, per un termini de tres anys a partir de l’1 de juliol de 2022, prorrogables 

per terminis successius d’un any fins a un total de 2 anys més,  amb els següents 

imports: 

 

• Notificar aquest acord a Treball i Tapís, E.I., SLU als efectes que comparegui per a la 

signatura del corresponent contracte administratiu en els terminis previstos en el plec 

de clàusules administratives, tot advertint-lo que si, per causes imputables a 

l’adjudicatari, el contracte no es formalitza mitjançant l’acceptació de l’adjudicació en 

el termini assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del 

pressupost base de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que disposa l’article 

153.4 LCSP. 

• L’Alcalde explica les especialitats que ha tingut aquesta contractació, procediment 

harmonitzat amb publicació de la licitació al DOUE, amb caràcter reservat dirigit 

exclusivament a empreses del tercer sector i amb subrogació del personal que per 

l’Ajuntament és un element molt important al tractar-se de persones que son de Sant 

Julià de Vilatorta. 

• El regidor d’hisenda continua exposant que l’empresa adjudicatària és una empresa 

amb sensibilitat social que fins ara ja realitzava el servei de recollida de roba usada i 

que compleixen tots el requeriments de la licitació. Destaca que el contracte preveu 

certa flexibilització d’horaris que ha esdevingut essencial vista l’experiència del servei 

en temps de la pandèmia. 

S’aprova per unanimitat. 

 

IMPORT LICITAT SENSE IVA IMPORT ADJUDICAT SENSE IVA % DE BAIXA

01/07/2022 31/12/2022 67.174,67                                  67.056,07                                          

01/01/2023 31/12/2023 136.137,65                                135.897,30                                        

01/01/2024 31/12/2024 137.925,98                                137.682,47                                        

01/01/2024 30/06/2025 68.962,99                                  68.841,24                                          

410.201,29                                409.477,08                                        -0,176549908

PERÍODE

TOTAL 



 
• Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

• Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per 

la prestació del servei de la llar d’infants municipal, en el sentit següent: 

“Article 4.2 La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents: 

CONCEPTE EUROS 

Jornada completa: matí + tarda + berenar 

(de les 8 del matí a 6 de la tarda) 

170€ / mes 

Places de P2 només part proporcional del 

mes de juliol 

Dinar (tot el mes) 100 € / mes 

Dinar dies esporàdics 9€/ dia 

Berenars (només pels que no es quedin a 

dinar) 

20 €/mes 

Berenars esporàdics (només pels que no es 

queden a dinar) 

2€/dia 

Servei d’acollida (de 8 a 9 del matí o de 5 a 6 

de la tarda) 

27 €/mes 

Servei d’acollida esporàdica/matí o tarda 3 € 

Quota inicial i assegurança 30€/curs (finals de juliol) 

Places de P2 exempts 

Quota inicial a partir del primer de març, 

descompte del 50% 

15€ 

Material 70€/ curs ( dues quotes, novembre i març) 

 

• El preu públic es pagarà entre el 8 i 10 de cada mes (sempre a mes vençut). 

• S’aplicarà un descompte del 10% sobre les tarifes d’atenció, cura i educació (no en 
es dietes) en el cas d’haver-hi més d’un germà matriculat en el centre. 

• S’aplicarà un descompte del 10% sobre les tarifes d’atenció, cura i educació (no en 
les dietes) en les famílies nombroses i famílies monoparentals. 

• Aquests dos conceptes subvencionables no són acumulables. 

• En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, 
es prestaran gratuïtament, previ informe dels serveis socials. 

• Les sortides que es puguin realitzar al llarg del curs es pagaran a part. 

• El preu públic es pagarà en la primera quinzena de cada mes. 

• L’horari del matí és de 9 a 12 del migdia. L’horari de la tarda és de les 3 a les 5 de la 
tarda. Horari que s’amplia si es fa ús del servei d’acollida una hora al matí i una hora 
a la tarda. 

• Amb caràcter previ a l’inici del servei i després de formalitzar la matrícula, s’haurà 
de satisfer l’import corresponent al pagament de la quota inicial que no serà 



 
retornat en el supòsit de renúncia a la incorporació al curs. Aquesta matrícula es 
cobrarà directament pel número de compte que haureu donat en la matrícula.” 

• Sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 

l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, 

perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions 

que considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord 

esdevindrà definitiu sense necessitat prendre cap altre acord. 

Aprovat per unanimitat. 

• S’aprova provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la 

taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, en el sentit següent: 

“Article 5. Beneficis fiscals 

A les quotes tributàries establertes en l’article següent per als abonaments, s’aplicaran les 

següents bonificacions:                   (import final) 

- A les persones empadronades     60%      (30€) 

- Als membres de les famílies nombroses empadronades  76%      (18€) 

- Als membres de les famílies nombroses no empadronades 40%      (45€) 

- Als membres de les famílies nombroses no empadronades amb habitatge en el municipi

        56%      (33€) 

- A les persones no empadronades amb habitatge en el municipi 30%    (52.5€) 

- Infants fins a 3 anys       GRATUIT 

- Persones de 65 anys i més empadronades o amb habitatge en el municipi   

        GRATUIT 

- Persones amb disminució      GRATUIT 

Article 6. Quota tributària 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

A.- Per entrada personal:       - Dia laborable    6 euros 

                                              - Dia festiu      8 euros 

 

B.- Per abonament/temporada:       75 euros 

          

C.- Per grups:  - De colònies, per cada persona al dia    2,50 euros 

    - De col·legis, per cada persona al dia                    2,50 euros 

 

D.- Curset de natació                                                                                 65,00 euros 

 

• Se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de l'endemà 

de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els 

interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin 



 
oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord esdevindrà definitiu 

sense necessitat prendre cap altre acord. 

Aprovat per unanimitat. 

• S’aprova el model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada 

prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la 

presa de raó en comptabilitat com a procediment per a l'exercici de la funció 

interventora sobre els drets i ingressos de l'Ajuntament. 

 

• S’aprova la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria 

de l'entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si és el cas, pel 

control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici 

de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes previstos en 

l’article 9.1 del RD 424/2017. 

• S’aprova el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre 

despeses i obligacions per a l'exercici de la funció interventora a l'entitat local i els 

seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si s’escau, en els termes previstos en 

l’article 13 del RD 424/2017. 

• S’aprova els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció 

limitada prèvia en règim de requisits bàsics que es concreten en l'Annex I del present 

acord, els quals formen part del mateix a tots els efectes legals, i els quals engloben 

tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris, a excepció 

d'aquells als quals els sigui aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció 

prèvia. 

• S’aproven els requisits bàsics adaptats a l'Acord del Consell de Ministres de 30 de 

maig de 2008, actualitzat per Acord d’1 de juliol de 2011, l'Acord del Consell de 

Ministres de 20 de juliol de 2018, i l’Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 

2021, a comprovar en l'exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció limitada 

prèvia en règim de requisits bàsics, que es concreten en l'Annex II del present acord, 

els quals formen part del mateix a tots els efectes legals. 

• S’aprova que qualsevol altra tipologia de despesa no enumerada expressament en 

l'Annex I també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 

bàsics, havent-se de comprovar els extrems generals regulats en el RD 424/2017. 

Aprovat per unanimitat. 

• S’aprova provisionalment la modificació número 8 relativa a “Esmena gràfica del gàlib 

d’ocupació en planta de les finques núm. 32 i 42 del carrer de la N’Anna Xica del terme 

municipal de Sant Julià de Vilatorta”. Aprovat per unanimitat. 

• S’aprova el projecte de Pla Local de Joventut de Sant Julià de Vilatorta (2022-2025) 

redactat pels serveis tècnics de joventut de l’Ajuntament i del Consell Comarcal 

d’Osona. L’Alcalde destaca el procés participatiu que s’ha fet per elaborar aquest Pla 

de joventut d’una manera telemàtica i amb desplaçaments als Instituts. Fa un 

agraïment a la regidora i les tècniques de joventut que ho han treballat. 

 Aprovat per unanimitat. 



 
 

• Es MANIFESTA LA NO OPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA al 
desistiment del recurs contenciós administratiu promogut per SOREA, succeïda 
processalment per AGBAR, contra el nostre Ajuntament, que es tramita davant el Jutjat 
del Contenciós Administratiu núm.9 de Barcelona sota el número de recurs 355/2019.  

 
Es sotmet aquesta resolució a la ratificació del Ple en la primera sessió que celebri.  

 
Es dona trasllat als tribunals concernits, per mitjà de la nostra representació lletrada i 
processal en el recurs, als efectes legals escaients.“  

 

• L’Alcalde valora positivament l’acord aconseguit amb AGBAR per acabar amb una 
situació de bel·ligerància judicial, que s’havia iniciat amb recursos contenciosos contra 
els acords municipals i també del Consell Comarcal d’Osona. 
Aprovat per unanimitat. 

• S’aprova el conveni de cessió d’ús de la instal·lació del camp de futbol 11 de la zona 

esportiva de Sant Julià de Vilatorta a la Real Federación Española de Futbol i la 

Federació Catalana de Futbol per un període de 10 anys. 

• S’aprova condicionar el present acord a l’obtenció de subvenció en el marc de la 

subvenció relativa a la distribució al futbol no professional el 2021 del 4,55% de la 

recaptació per l’impost sobre activitats del joc en relació amb les apostes mútues 

esportives de futbol; així com a l’acceptació de la subvenció per part de l’Ajuntament. 

  Aprovat per unanimitat. 

• Es llegeix la moció en defensa dels jutjats de Pau i  s’acorda rebutjar l’eliminació dels 

Jutjats de Pau i defensar la seva permanència en els municipis per la important tasca 

activa de mediació que exerceixen. Reivindicar la rellevant funció de justícia de 

proximitat que exerceixen en l’àmbit municipal, que evita la demora dels conflictes 

veïnals i agilitza i alleugera la mateixa administració de justícia. Reforçar la informació 

a través dels mitjans de comunicació de l’ajuntament de la tasca que realitzen els 

Jutjats de Pau i identificar el Jutge/Jutgessa de Pau del municipi. Instar als diferents 

grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a rebutjar l’eliminació dels 

jutjats de pau d’aquest projecte de llei. Donar trasllat dels presents acords als grups 

polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell 

Comarcal i a la Diputació Provincial, així com fer-ne trasllat al jutjat de pau del 

municipi.” Aprovat per unanimitat. La votació s’ha realitzat a mà alçada a petició de 

l’alcalde. 

• L’Ajuntament ha tramès per mitjans electrònics a través del sistema habilitat pel 
Ministeri d’Hisenda, la següent documentació relativa al 1r trimestre 2022:  

 
- Calendari i pressupost de tresoreria  
- Deute viu i previsió de venciment del deute  
- Perfil del venciment del deute en els propers 10 anys  
- Informe del nivell del deute viu al final del període  

 
Així mateix, l’execució del pressupost a 31 de març de 2022 presenta el següent estat 
desglossat per capítols:  



 
 

DESPESES          

CAPÍTOL 
  

Previsions 

definitives 

Obligacions 

reconegudes 

Estat 

d´execució 

1 DESPESES DE PERSONAL 1.187.763,87 224.523,88 963.239,99 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 2.026.878,95 371.570,87 1.655.308,08 

3 DESPESES FINANCERES 4.400,00 659,88 3.740,12 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 246.587,54 10.852,75 235.734,79 

6 INVERSIONS REALS 2.057.311,05 60.038,04 1.997.273,01 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 128.110,18   128.110,18 

9 PASSIUS FINANCERS 217.763,94 22.018,75 195.745,19 

    5.868.815,53 689.664,17 5.179.151,36 

INGRESSOS         

CAPÍTOL 
  

Previsions 

definitives 
Drets nets 

Estat 

d´execució 

1 IMPOSTOS DIRECTES 1.328.266,41 235.520,87 1.092.745,54 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 135.072,00 75.540,26 -59.531,74 

3 
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 

INGRESSOS 
1.051.923,94 398.417,95 -653.505,99 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.109.376,63 197.966,79 -911.409,84 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 40.000,00 4.282,52 -35.717,48 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 704.338,17 4.215,92 -700.122,25 

8 ACTIUS FINANCERS 1.197.342,81   1.197.342,81 

9 PASSIUS FINANCERS 302.495,57 139.162,94 -163.332,63 

    5.868.815,53 1.055.107,25 4.813.708,28 

Resultat: el Ple es dona per assabentat. 

• S’informa als membres de la Corporació de la informació lliurada al Ministeri d’Hisenda 

sobre el període mig de pagament a proveïdors en el 1t trimestre de 2022, en 

compliment del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la 

metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 

administracions públiques, modificat per Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, 

amb el següent resultat:  

Ràtio operacions pagades (dies): 17,41 

Import de pagament realitzats: 447.911,07 € 



 
Ràtio d'operacions pendents (dies): 114,62 

Import de pagaments pendents: 6.440,06 € 

PMP (dies):18,79 

El Ple es dona per assabentat. 

• S’informa a tots els membres de la Corporació dels decrets de l’alcaldia dictats des de 

la darrera sessió ordinària del Ple: 

Document Data 

DEC EXPEDIENT PER BAIXA PER CADUCITAT ENCSARP 23/06/2022 

DEC EXPEDIENT BAIXA INSCRIPCIO INDEGUDA 23/06/2022 

DEC AUTORITZACIO SOPAR REVETLLA SANT JOAN  23/06/2022 

DEC AUTORITZACIO AMPLIACIO HORARI TANCAMENT BAR PAVELLO  23/06/2022 

DEC ORDRE DEL DIA 21/06/2022 

DEC ORDRE DEL DIA 21/06/2022 

DEC ORDRE DEL DIA 21/06/2022 

DEC DECRET 2233S INCOACIO RELACIO N 22035454 1001  21/06/2022 

DEC DECRET DE CONTRACTACIO MONITORS CASAL D'ESTIU 2022  20/06/2022 

DEC DECRET 2232S INCOACIO RELACIO N 22036204 1005  17/06/2022 

DEC TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA LLIC. 35-22  10/06/2022 

DEC ORDRE DEL DIA 10/06/2022 

DEC ORDRE DEL DIA 10/06/2022 

DEC ERRONI AUTORITZACIO FESTA 11 JUNY  10/06/2022 

DEC AUTORITZACIO FESTA 11 DE JUNY MODIFICAT  10/06/2022 

DEC AUTORITZACIO FESTA ANIVERSARI  10/06/2022 

DEC APROVACIO LLIURAMENT VEHICLE PER TRACTAMENT RESIDU SOLID 
URBA  

08/06/2022 

DEC DECRET 2231S INCOACIO RELACIO N 22034329 1005  07/06/2022 

DEC LIQUIDACIÓ PAVELLÓ MAIG  03/06/2022 

DEC CONTRACTACIO MONITOR PISCINES  03/06/2022 

DEC AMPLIACIO DE JORNADA VETLLADORA 03/06/2022 

DEC LIQUIDACIO UTILITZACIO CAMP DE FUTBOL  01/06/2022 

DEC TAXA INFORME HABITATGE  31/05/2022 

DEC DECRET 2230S INCOACIO RELACIO N 22032767 1005  31/05/2022 

DEC ALTA PADRO  31/05/2022 

DEC TAXA LIQUIDACIO OCUPACIO VIA PUBLICA  25/05/2022 

DEC ALTA PADRO HABITANTS  25/05/2022 

DEC RETIRADA COM A CODEMANDATS DEL RECURS CONTENCIÓS 141/2019  24/05/2022 

DEC REQUERIMENT DE RETIRADA D'ELEMENTS DE JARDINERIA EN ZONA 
PÚBLICA  

23/05/2022 

DEC ORDRE DEL DIA 23/05/2022 

DEC LIQUIDACIO UTILITZACIO CAMP DE FUTBOL  23/05/2022 

DEC DECRET 2229S INCOACIO RELACIO 22031890 1001  23/05/2022 

DEC DECRET 2228S INCOACIO RELACIO 22030805 1001  23/05/2022 

DEC ORDRE DEL DIA 20/05/2022 

DEC ORDRE DEL DIA 20/05/2022 



 
DEC NO OPOSICIÓ AL DESISITIMENT PRESENTAT PER AGBAR EN EL RECURS 
CONTENCIÓS 355/2019  

20/05/2022 

DEC DE CONTRACTACIO SERVEIS TELECOMUNICACIONS GOUFONE  20/05/2022 

DEC TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA  19/05/2022 

DEC ALTA PADRO   19/05/2022 

DEC ALTA PADRO  19/05/2022 

DEC  TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA  17/05/2022 

DEC DECRET 2227S INCOACIO RELACIO N 22029885 1001  16/05/2022 

DEC LIQUIDACIO ECONOMICA UTILITZACIO CAMP DE FUTBOL  12/05/2022 

DEC DECRET 2226S INCOACIO RELACIO N 22029062 1005  12/05/2022 

DEC ORDRE DEL DIA 06/05/2022 

DEC ORDRE DEL DIA 06/05/2022 

DEC DECRET 2225S INCOACIO RELACIO N 22028552 1005  06/05/2022 

DEC LIQUIDACIONS PAVELLÓ ABRIL  04/05/2022 

DEC ALTA PADRO  04/05/2022 

DEC ALTA PADRO  04/05/2022 

DEC ALTA PADRO  04/05/2022 

DEC ALTA PADRO  04/05/2022 

DEC ALTA PADRO  04/05/2022 

DEC ALTA PADRO  04/05/2022 

DEC ALTA PADRO  04/05/2022 

DEC ALTA PADRO  04/05/2022 

DEC ALTA PADRO  04/05/2022 

DEC DECRET 2224S INCOACIO RELACIO N 22027774 1001  03/05/2022 

DEC DECRET RESOLUCIO RECLAMACIO ABONAMENT VACANCES NO 
GAUDIDES  

29/04/2022 

DEC CONTRACTACIO PLA OCUPACIONAL 2022  29/04/2022 

DEC DECRET 2223S INCOACIO  RELACIO N 22027197 1001  28/04/2022 

DEC ORDRE DEL DIA 25/04/2022 

DEC ORDRE DEL DIA 25/04/2022 

DEC DECRET 2222S INCOACIO RELACIO N 22046441 1001  25/04/2022 

DEC DECRET AUTORITZACIO PARADA ROSES SANT JORDI 2022  22/04/2022 

DEC TAXA INFORME HABITATGE  21/04/2022 

DEC ESMENA GRATIFICACIO REVISTA NADAL  21/04/2022 

DEC DECRET 2221S INCOACIO RELACIO N 22024999 1001  21/04/2022 

DEC DECRET 2220S PROPOSTA SANCIO RELACIO N 22025512  1001  21/04/2022 

DEC ORDRE DEL DIA 19/04/2022 

DEC DECRET 2219S INCOACIO RELACIO N 22024079 1001  11/04/2022 

DEC DECRET 2218S INCOACIO RELACIO N 22023408 1001  11/04/2022 

DEC TAXA LIQUIDACIO OCUPACIO VIA PUBLICA  07/04/2022 

DEC PERMIS NO RETRIBUIT PER ATENCIO DE FAMILIAR  07/04/2022 

DEC LIQUIDACIONS ECONOMIQUES PAVELLO MARÇ 2022  07/04/2022 

DEC ALTA PADRO  05/04/2022 

DEC ALTA PADRO  05/04/2022 

DEC ALTA PADRO  05/04/2022 

DEC ALTA PADRO  05/04/2022 

DEC ALTA PADRO  05/04/2022 



 
DEC ORDRE DEL DIA 01/04/2022 

DEC ORDRE DEL DIA 01/04/2022 

DEC AUTORITZACIO US EQUIPAMENT ESCORXADOR  01/04/2022 

DEC TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA  31/03/2022 

DEC DECRET 2217S INCOACIO RELACIO N 22022075 1005  31/03/2022 

DEC DECRET2216S INCOACIO RELACIO N 22021221 1001  30/03/2022 

DEC ALTA PADRO  30/03/2022 

DEC ALTA PADRO  30/03/2022 

 

Els regidors i regidores es donen per assabentats. 

• No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió. 


