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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA VEÏNAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinària 
Data: 30 de desembre de 2021 
Horari: 13:30 hores 
Lloc: Sala d’Actes de l’E.M.D. 
 
Assistents 
 
Sra. Meritxell Raga Martin, Presidenta, presideix la sessió 
Sr. Joan Benet i Pallàs, Vocal 
Sr. Gabriel Jiménez Vela, Vocal 
 
Assistits per la Sra. Àngels Minguella i Torres, Secretària acc de l’EMD de Rocallaura. 
 
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present sessió, previst 
als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 98.c) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i 90.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Oberta la sessió pe la Sra. Presidenta, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts següents: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 29.11.2021. 
2. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL 2021-2022. 
3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EMD DE L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2022. 
4. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS ALS BENEFICIARIS DE 

LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL TALLAT. 
5. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PRAT DE LA RIBA I LA PLAÇA DE LA VILA. 
6. MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR DE DATA 29.11.2021. 
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es membres de la Junta de Veïns l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
La Sra. Presidenta sotmet el present acord a la consideració de la Junta, i aquesta l’aprova per unanimitat dels 
tres membres presents, que legalment la componen.  
 
 
2.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL 2021-2022.-  
Vist l'informe de Secretaria de data 14.12.2021, sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir per a 
l'aprovació del calendari fiscal de l’EMD corresponent a l'exercici 2021-2022. 
En virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, a 
proposta de la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per majoria absoluta, per unanimitat 
dels tres membres presents que legalment la componen, acorda: 
Primer.- Aprovar el calendari fiscal de l’EMD de Rocallaura, corresponent a l'exercici 2021 i 2022: 
a) Per la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, el període comprès entre l’1 de juliol i 
el 31 d’agost de 2022, ambdós inclosos, en període voluntari. 
b) Per la taxa del cementiri i clavegueram, el període comprès entre l’1 de març i el 30 d’abril de 2022, ambdós 
inclosos, en període voluntari. 
c) Per la taxa del subministrament d’aigua potable, els períodes següents: 
- Segon semestre de 2021: entre el 20 de desembre de 2021 i el 18 de febrer de 2022, ambdós inclosos, en 

període voluntari. 



   
      E.M.D. 
ROCALLAURA 

- Primer semestre de 2022: entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2022, ambdós inclosos, en període voluntari. 
d) Transcorregut aquest període voluntari, s’iniciarà el període executiu amb recàrrec del 5% fins que no hagi 
estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que 
serà del 10 % de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis 
establerts en la providència de constrenyiment. Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà 
exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20 % de l’import del deute no ingressat més els interessos 
de demora.  
Segon.- Sotmetre aquest calendari a informació pública, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i 
tauler d'anuncis de l’EMD i a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquesta EMD 
http://rocallaura.ddl.net . 
Tercer.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
 
3.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EMD DE L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2022.-  
Havent-se realitzat l’estudi de projecte de pressupost de l’EMD, la Presidenta ha format el pressupost general 
per a l’exercici 2022, del qual se’n dóna compte. 
El pressupost general conté la documentació i annexos previstos al RDL 2/2004 i en la seva tramitació s’han 
seguit els requisits exigits per la legislació vigent.  
Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció de projecte de pressupost de conformitat amb el Reial Decret Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
Consta en l’expedient l’Informe d’Intervenció sobre el compliment dels objectius d’estabilitat, regla de la 
despesa i deute públic de conformitat amb l’art. 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 18/2001,  de 12 de desembre d’estabilitat pressupost. 
Per part de Secretaria  s’ha emès informe jurídic en relació a la tramitació del pressupost de conformitat amb el 
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim jurídic dels Funcionaris d’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional. 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de  conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els 
articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
L’òrgan competent per l’aprovació del pressupost, així com l’aprovació de la Plantilla i la RLT és la Junta de 
Veïns de la Corporació de conformitat amb l’art. 22.1.e) i i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim 
local, requerint-se l’acord majoria simple d’acord amb l’art. 47 de l’esmentada Llei.  
Aquest pressupost conjuntament amb les bases d’execució, la plantilla de personal (funcionaris i laborals) i la 
relació de llocs de treball, se sotmet a l’aprovació inicial de la Junta de Veïns de l’EMD de Rocallaura.  
Atès l’acord de l’Ajuntament Ple de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges, en sessió celebrada en data 
22.04.2010, pel qual es ratificava el Decret d’Alcaldia núm. 16/2010 de data 08.04.2010, d’aprovació de la 
compatibilitat de la Sra. AMT per ocupar un lloc de treball en aqueixa Corporació com a segona activitat, essent 
la principal el lloc de treball que desenvolupa a l’Ajuntament de Vilagrassa. 
Atesa la declaració d’activitats presentada en data 22.12.2021 per la qual la Sra. AMT sol·licita l’autorització de 
la compatibilitat per exercir una segona activitat en l’EMD de Rocallaura.  
Atès l’informe favorable emès per la responsable de Recursos Humans de l’EMD de Rocallaura, en el sentit que 
no impedeix ni limita l’exercici de les funcions que té assignades, ni compromet tampoc la seva imparcialitat o 
independència. 
Atesos els informes favorables de secretaria intervenció i la documentació que integra el projecte de 
pressupost, la tramitació del qual ha seguit els requisits exigits per la legislació vigent, a proposta de la 
Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per unanimitat dels tres membres presents, que 
legalment el componen, acorda: 
Primer.-  Aprovar per a l’exercici de 2022 un límit màxim de despesa no financera de 398.394,64 euros per 
l’EMD. 
Segon.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 2022 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols, és el següent: 
CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 
3 Taxes i altres ingressos 65.725,04 
4 Transferències corrents 149.824,60 
5 Ingressos patrimonials 13.975,00 
6 Venda inversions 14.760,00 
7 Transferències de capital 154.110,00 
 TOTAL INGRESSOS 398.394,64 
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ESTAT DE DESPESES 
CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 
1 Despeses de personal 83.540,90 
2 Compra béns corrents 104.920,11 
3 Despeses financeres 700,00 
5 Fons contingència i reserves inversió 825,69 
6 Inversions reals 208.407,94 
 TOTAL DESPESES 398.394,64 
L’import total d’ingressos i despeses es fixa en la quantitat de TRES-CENTS NORANTA-VUIT MIL TRES-CENTS 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (398.394,64€), per tant resulta un pressupost 
general anivellat. 
Aquest pressupost es troba integrat per 398.394,64 euros de despesa no financera i 0,00 euros de despesa 
financera. Essent la massa salarial del personal laboral de 30.178,77 euros. 
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en el pressupost i la relació de llocs de treball per 
l’exercici econòmic del 2022 . 
Quart.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació del 2022 de les places següents: 
– Denominació:  Operari brigada 
- Lloc de treball: LSubaltern  -  CD  11 
- Unitat Adm.:  Brigada municipal 
- Escala:   Administració Especial 
- Subescala:  Personal d’oficis, oficial 1a, laboral 
- Grup:   AP 
- Sistema provisió: Concurs oposició 
Cinquè.- Autoritzar a la Sra. AMT, la compatibilitat amb el lloc de treball de l’Ajuntament de Vilagrassa, amb 
una dedicació de 20h setmanals, sense que suposi una modificació de la jornada de treball i horari dels llocs de 
treball que resulten afectats. 
Sisè.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general, segons el text redactat que s’adjunta a l’expedient. 
Setè.- Exposar al públic, el pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs 
de treball, durant el termini de quinze dies hàbils, inserint l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
Vuitè.- Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen 
l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós d ela Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, publicant-se un resum per capítols en el Butlletí Oficial de la Província, i se’n remetrà còpia a la 
Delegació d’Hisenda i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
Novè.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
4.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS ALS 
BENEFICIARIS DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL TALLAT.-  
Antecedents: 
Per acord de Junta de Veïns de data 07.06.2021 es va aprovar definitivament l’expedient d’imposició de 
Contribucions Especials per les obres d’urbanització del Carrer del Tallat, procedint a la liquidació del 20% dels 
imports. 
Dit acord es va notificar individualment als veïns afectats, i es va sotmetre a informació pública durant trenta 
dies mitjançant anunci en el taulell d’edictes de l’EMD, en l’e-tauler i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
115, de data 16.06.2021. 
Un cop finalitzades les obres d’urbanització del Carrer del Tallat, es procedeix a la liquidació definitiva de les 
Contribucions Especials, amb els imports que es detallen a continuació: 
Execució del projecte (excepte mur contenció).........................      179.301,25 € 
Honoraris arquitecte: redacció i direcció ....................................     13.966,34 € 
Honoraris coordinació seguretat i salut del vial ...........................      4.062,66  € 
Topogràfic..............................................................................      1.166,04  € 
Expropiacions .........................................................................            0,00 € 
Cost total ...............................................................................   198.496,29 € 
Subvenció PUOSC ...................................................................  -164.281,54 € 
Cost total a repartir ..............................................................               34.214,75 € 
Percentatge d’aportació: 
- Aportació municipal ( 67,49 % ) .............................................    23.091,53  € 
- Contribucions especials veïns ( 32,51 % ) ................................    11.123,21  € 
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- Els metres lineals de façana, 2.780,80 € per 187,93 metres lineals. 
- Els metres quadrats de superfície del sòl, 2.780,80 € per 2.055 m2. 
- El valor cadastral, 2.780,80 € per 335.405,95 € de valor cadastral. 
- El volum edificable, 2.780,80 € per 4.635 m2 de sostre. 
 

ADREÇA   ML   M2   VC   S/E 
 

PRAT DE LA RIBA, 1 14,78        218,70 €  60             81,19 €        13.549,61 €          112,34 €  180 108,00 € 

PRAT DE LA RIBA, 3 5,94           87,89 €  121           163,74 €        16.806,84 €          139,34 €  363 217,79 € 

TALLAT, 1   2,7           39,95 €  130           175,91 €        18.981,66 €          157,37 €  390 233,99 € 

TALLAT, 3   29,55        437,25 €  112           151,56 €        16.370,76 €          135,73 €  336 201,59 € 

TALLAT, 4   24,16        357,50 €  191           258,46 €        24.294,02 €          201,42 €  471 282,68 € 

TALLAT, 5   11,71        173,27 €  55             74,43 €        19.621,12 €          162,68 €  165 99,00 € 

TALLAT, 7   20,5        303,34 €  133           179,97 €        16.624,81 €          137,83 €  399 239,39 € 

TALLAT, 8   7,94        117,49 €  75           101,49 €        12.059,53 €            99,98 €  225 135,00 € 

TALLAT, 9   14,37        212,63 €  160           216,51 €        58.230,45 €          482,78 €  480 287,99 € 

TALLAT, 11   20,6        304,82 €  96           129,91 €        33.677,97 €          279,22 €  288 172,79 € 

TALLAT, 12   14,4        213,08 €  519           702,31 €        63.530,29 €          526,72 €  259,50 155,69 € 

TALLAT, 13   12,48        184,67 €  155           209,74 €           3.330,17 €            27,61 €  465 278,99 € 

EIXIDA, 2   3,05           45,13 €  154           208,39 €        18.042,33 €          149,59 €  331 198,70 € 

PL. VILA, 7   5,75           85,08 €  94           127,20 €        20.286,39 €          168,19 €  282 169,19 € 

  
187,93     2.780,80 €  2.055       2.780,80 €      335.405,95 €      2.780,80 €  4.635 2.780,80 € 

 
La Junta de Veïns, a proposta de la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, per majoria absoluta, per 
unanimitat dels tres membres presents que legalment la componen, acorda: 
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials de les obres d’urbanització del Carrer del 
Tallat de Rocallaura, d’acord amb el repartiment següent: 
Execució del projecte (excepte mur contenció).........................      179.301,25 € 
Honoraris arquitecte: redacció i direcció ....................................     13.966,34 € 
Honoraris coordinació seguretat i salut del vial ...........................      4.062,66  € 
Topogràfic..............................................................................      1.166,04  € 
Expropiacions .........................................................................            0,00 € 
Cost total ...............................................................................   198.496,29 € 
Subvenció PUOSC ...................................................................  -164.281,54 € 
Cost total a repartir ..............................................................                34.214,75 € 
Percentatge d’aportació: 
- Aportació municipal ( 67,49 % ) .............................................    23.091,53  € 
- Contribucions especials veïns ( 32,51 % ) ................................    11.123,21  € 
- Els metres lineals de façana, 2.780,80 € per 187,93 metres lineals. 
- Els metres quadrats de superfície del sòl, 2.780,80 € per 2.055 m2. 
- El valor cadastral, 2.780,80 € per 335.405,95 € de valor cadastral. 
- El volum edificable, 2.780,80 € per 4.635 m2 de sostre. 
 

ADREÇA   ML   M2   VC   S/E   

PRAT DE LA RIBA, 1 14,78        218,70 €  60             81,19 €        13.549,61 €          112,34 €  180 108,00 € 

PRAT DE LA RIBA, 3 5,94           87,89 €  121           163,74 €        16.806,84 €          139,34 €  363 217,79 € 

TALLAT, 1   2,7           39,95 €  130           175,91 €        18.981,66 €          157,37 €  390 233,99 € 

TALLAT, 3   29,55        437,25 €  112           151,56 €        16.370,76 €          135,73 €  336 201,59 € 

TALLAT, 4   24,16        357,50 €  191           258,46 €        24.294,02 €          201,42 €  471 282,68 € 

TALLAT, 5   11,71        173,27 €  55             74,43 €        19.621,12 €          162,68 €  165 99,00 € 

TALLAT, 7   20,5        303,34 €  133           179,97 €        16.624,81 €          137,83 €  399 239,39 € 
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TALLAT, 8   7,94        117,49 €  75           101,49 €        12.059,53 €            99,98 €  225 135,00 € 

TALLAT, 9   14,37        212,63 €  160           216,51 €        58.230,45 €          482,78 €  480 287,99 € 

TALLAT, 11   20,6        304,82 €  96           129,91 €        33.677,97 €          279,22 €  288 172,79 € 

TALLAT, 12   14,4        213,08 €  519           702,31 €        63.530,29 €          526,72 €  259,50 155,69 € 

TALLAT, 13   12,48        184,67 €  155           209,74 €           3.330,17 €            27,61 €  465 278,99 € 

EIXIDA, 2   3,05           45,13 €  154           208,39 €        18.042,33 €          149,59 €  331 198,70 € 

PL. VILA, 7   5,75           85,08 €  94           127,20 €        20.286,39 €          168,19 €  282 169,19 € 

  
187,93     2.780,80 €  2.055       2.780,80 €      335.405,95 €      2.780,80 €  4.635 2.780,80 € 

 
ADREÇA   

CCEE INICIALS CCEE FINALS DIFERÈNCIA (-) 
 APORTACIÓ 
INICIAL 20% 

LIQUIDACIÓ 
FINAL 

PRAT DE LA RIBA, 1 570,20 €            520,23 €  49,97 € 114,04 €             406,19 €  

PRAT DE LA RIBA, 3 667,24 €            608,77 €  58,47 € 133,45 €             475,32 €  

TALLAT, 1   665,56 €            607,23 €  58,33 € 133,11 €             474,12 €  

TALLAT, 3   1.015,09 €            926,13 €  88,96 € 203,02 €             723,11 €  

TALLAT, 4   1.205,72 €        1.100,05 €  105,67 € 241,14 €             858,91 €  

TALLAT, 5   558,30 €            509,37 €  48,93 € 111,66 €             397,71 €  

TALLAT, 7   943,20 €            860,54 €  82,66 € 188,64 €             671,90 €  

TALLAT, 8   497,56 €            453,96 €  43,60 € 99,51 €             354,44 €  

TALLAT, 9   1.315,17 €        1.199,91 €  115,26 € 263,03 €             936,88 €  

TALLAT, 11   971,92 €            886,74 €  85,18 € 194,38 €             692,35 €  

TALLAT, 12   1.751,28 €        1.597,80 €  153,48 € 350,26 €          1.247,54 €  

TALLAT, 13   768,35 €            701,01 €  67,34 € 153,67 €             547,34 €  

EIXIDA, 2   659,62 €            601,81 €  57,81 € 131,92 €             469,89 €  

PL. VILA, 7   602,47 €            549,67 €  52,80 € 120,49 €             429,17 €  

 

TOTAL 12.191,68 €      11.123,21 €  1.068,47 € 
 

         8.684,88 €  

 
Segon.- Notificar el present acord als subjectes passius assenyalats en aquest acord. 
Tercer.- Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials, corresponents al 80% pendent del cost de 
les obres, atès que aquestes han finalitzat i està certificada la totalitat de l’obra.  
Quart.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
 
5.- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PRAT DE LA RIBA I LA PLAÇA DE 
LA VILA.- 
Atès que és necessari procedir a l’execució de la urbanització d’un carrer per tal de millorar el transit rodat del 
centre de la vila, que es poden qualificar com a obres ordinàries de primer establiment.  
Vist el projecte tècnic bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte, la Sra. Noemí Bañeres Porta. 
Vist l’informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, en el qual es considerava que 
la motivació de la necessitat del projecte resulta suficient. 
Examinada la documentació que l’acompanya, a proposta de la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martín, la 
Junta de Veïns, per majoria absoluta, per unanimitat dels tres membres presents que legalment la componen, 
acorda:  
Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució d’obra ordinària denominat:  
- Bàsic i d’execució del Carrer del Prat de la Riba i la Plaça de la Vila, redactat per l’arquitecte, la Sra. Noemí 
Bañeres Porta, amb un pressupost d’execució per contracta (PEC) de dos-cents un mil set-cents trenta-tres 
euros amb noranta cèntims (201.733,90 €). 
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública, mitjançant edicte al BOP, a la web municipal i al 
tauler d’anuncis de l’EMD, pel termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa l’article 235.2 apartat 
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c) del DL 2/2003, TR LMRLC i l’article 37.2 del D. 179/1995, ROAS, als efectes d’examen i consulta del mateix i, 
en el seu cas, presentar les reclamacions o al·legacions que s’estimin adients sobre el projecte. El termini de 30 
dies hàbils comptarà des de l'endemà de la publicació de l'Anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província.  
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin al·legacions o reclamacions, 
l'acord d'aprovació esdevindrà definitiu sense necessitat d’ulterior acord de l’EMD, publicant-se l’aprovació 
definitiva en el DOGC, en el BOP, en la web municipal i en el tauler d’anuncis de la Corporació, conforme 
s’estableix en l’article 38.2 del D. 179/1995, ROAS.  
Quart.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martín, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
 
MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
Mocions: 
- 
 
Resolucions: 
Seguidament a proposta de la Sra. Presidenta, es dona compte dels Decrets dictats per la Presidència des de 
l’última sessió ordinària, quedant els presents assabentats i conformes, números des del 60 al 61 de 2021. 
 
Precs:  
Obert el torn de precs, ni la senyora presidenta ni els vocals assistents fan ús del mateix. 
 
Preguntes: 
Obert el torn de preguntes, ni la senyora presidenta ni els vocals assistents fan ús del mateix. 
 
TANCAMENT 
I essent les 14 hores i 5 minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca 
la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de tot el que s’ha informat, o acordat, 
si de cas, que signarà la senyora Presidenta juntament amb mi, la secretària interventora accidental que en 
dono fe.     
 
Vist i plau 
El Presidenta     La Secretària acctal.  
Meritxell Raga Martin    Àngels Minguella Torres 
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