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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 13 DE DESEMBRE 
DE 2021 A LES 21.30 HORES 

Identificació de la sessió

Núm.: 10/2021
Data: 13 de desembre de 2021
Horari: 21.30 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents
Alcalde:
Joan Riera Comellas

Regidors:
Maria Milagros Martínez Adan
Ivette Font Font
Carles Orra Boix
Pilar Sancho Orra
Íngrid Bofill Vilamala

Disculpa la seva absència: 
David Quinetero González

Secretari-Interventor :
Jordi Gros Roca

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Donar compte de les resolucions.
4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost.
5. Coneixement del compliment de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.
6. Mocions, Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

De la redacció de les actes de les sessions anteriors, tots els membres del Ple en tenen 
coneixement ja que disposen d’una còpia.



CODI DE L’EXPEDIENT: 376  NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_376_SESSIO ORDINARIA 13 DE DESEMBRE DE 2021

La regidora Pilar Sancho vol fer una precessió en relació a l’acta extraordinària del dia 22 de 
novembre de 2021, manifestant que no està en contra del projecte de la connexió de les xarxes 
d’aigua; està a favor de la substitució de la canonada, però no de la nova.
 
Tot i així, el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple, les 
actes dels dies 4 d’octubre i 22 de novembre de 2021.

2.- DEPATX OFICIAL

Es posa a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament a 
la secretaria d’aquesta Corporació.
Per tot això el Ple es dona per assabentat.

3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS.
Tal i com s’estableix en l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Corporacions Locals, l’alcalde ha de donar compte de les resolucions que ha dictat des de la 
darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de l’administració 
municipal als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern, previst en els articles 22.2 a) i 
46 e) de la Llei de Bases de Règim Local.
Des de la última sessió ordinària fins a la convocatòria del present Ple s’han dictat les resolucions 
de la núm. 2021/114 a 2021/136.

Per tot això el Ple es dona per assabentat

4.DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

Es dona compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 d’octubre de 2021, 
en aplicació del que disposa l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb l’article 59 
de les bases d’execució del pressupost que estableix que trimestralment, la intervenció, presentarà 
al Ple Corporatiu, per conducte de l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell de 
desagregació en què s’executi així com el resum dels moviments i estat de tresoreria des de 
l’última sessió.
Per tot això el Ple es dona per assabentat.

5. CONEIXEMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN 
OPERACIONS COMERCIALS.

Per part del secretari s’informa que es dona compte del compliment als terminis previstos a la Llei 
15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament 
corresponent al tercer trimestre de 2021.
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Els regidors/es han pogut examinar les dades trameses al Ministeri d’Hisenda.

Per tot això el Ple es dona per assabentat.

6. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.

La regidora Íngrid Bofill pregunta com està el tema de les colònies del gats. L’alcalde respon que és 
un tema contemplat en el conveni amb el Consell Comarcal d’Osona i que un cop licitat la gestió 
del servei s’haurà de parlar-ne.

La mateixa regidora pregunta si es poden pintar les línies per jugar a bàsquet a la pista. El regidor 
d’esports Carles Orra manifesta que si es farà.

La regidora Íngrid Bofill manifesta que caldria replantejar l’espai de l’aparcament al carrer Guilleries 
ja que amb l’accés per la carretera principal quan hi ha vehicles aparcats pot ser un perill. L’alcalde 
es compromet a estudiar-ho.

La regidora Pilar Sancho pregunta com surten les analítiques de l’aigua, l’alcalde respon que hi ha 
problemes amb els clorats, però els paràmetres existents son recomanacions. S’està treballant 
conjuntament amb els tècnics, l’empresa subministradora dels productes i l’Agència de Salut 
Pública per resoldre-ho.

La regidora Pilar Sancho també pregunta si la recaptació de l’àrea d’autocaravanes va destinada al 
manteniment de la mateixa. L’alcalde respon que si.

La regidora pregunta sobre la xerrada que s’ha organitzat el divendres. L’alcalde respon que es és 
una xerrada informativa sobre la transició energètica.

En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores i cinquanta-set minuts, 
l’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El secretari L’Alcalde
Jordi Gros Roca Joan Riera Comellas
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