
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DEL 2020 

Acta número 09/20 
 
 

A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-quatre de novembre del dos mil vint, a les set de la 
tarda, (19:00h), 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 Sra. Maria Ortega Moyano,  que constitueixen la totalitat dels membres 
de la Corporació municipal, assistits del Secretari interventor accidental de l’Ajuntament, 
Sr. Josep Font Nadal, que dóna 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, 
celebrada el dia 20 d’octubre del 2020.         
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, 
celebrada el dia 20 d’octubre de 2020 i, 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 20 d’octubre de 2020, es dona per aprovada per assentiment. 

 
 

2.- 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 20 d’octubre del 2020, que tot seguit es 
relacionen: 
 
Decret Data        Assumpte 
 
59/2020 22/10/2020 Decret pagament nòmines octubre 2020 
60/2020 28/10/2020 Decret condonació deute lloguer restaurant Pala per COVID19 
61/2020 02/11/2020 Decret adjudicació contracte redacció projecte millores camí Castell 

62/2020 14/11/2020 Decret aprovació padró aigua 3r trimestre 2020 
63/2020 19/11/2020 Decret convocatòria comissió de comptes per examinar 
64/2020 19/11/2020 Decret d’aprovació dels pagaments de novembre de 2020 
65/2020 20/11/2020 Decret convocatòria sessió ple 24 de novembre de 2020 

 
 
 

El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada. 
 

 
 
 



3.- Proposta d’aprovació del projecte constructiu per la renovació d’un tram 
de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la zona de l’Estació de Sant 
Pere Sallavinera (Anoia) 

 
 

Vist el projecte constructiu per a la realització de les obres de “Renovació d’un tram de la 
xarxa d’abastament d’aigua potable de la zona de l’Estació de Sant Pere Sallavinera 
(Anoia)”, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Francesc Solé Duocastella i l’Enginyer 
de Camins, Canals i Ports Albert Herrero Casas, amb un pressupost d’execució per 
contracta de 10.544,48 euros, abans d’aplicar l’IVA.  
 
Atès que el projecte constructiu per a la renovació d’un tram de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable de la zona de l’Estació de Sant Pere Sallavinera (Anoia) conté el 
desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació amb la necessitat de 
millorar les condicions de subministrament d’aigua potable a la població de la zona de 
l’Estació de Segués de Sant Pere, 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 per a la realització de les obres de “Renovació d’un 
tram de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la zona de l’Estació de Sant Pere 
Sallavinera (Anoia)”, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Francesc Solé Duocastella, i 
l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Albert Herrero Casas, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 10.544,48 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. 
 
 
4.- Proposta d’aprovació del projecte constructiu per la renovació d’un tram 
de la xarxa d’abastament d’aigua potable del nucli de Sant Pere Sallavinera 
(Anoia) 
 
Vist el projecte constructiu per a la realització de les obres de “Renovació d’un tram de la 
xarxa d’abastament d’aigua potable del nucli de Sant Pere Sallavinera (Anoia)”, redactat 
per l’Enginyer Tècnic Industrial Francesc Solé Duocastella i l’Enginyer de Camins, Canals i 
Ports Albert Herrero Casas, amb un pressupost d’execució per contracta de 13.431,72 
euros, abans d’aplicar l’IVA.  
 
Atès que el projecte constructiu per a la renovació d’un tram de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable del nucli de Sant Pere Sallavinera (Anoia) conté el desplegament complet 
de la solució òptima adoptada en relació amb la necessitat de millorar les condicions de 
subministrament d’aigua potable a la població del nucli de Sant Pere, 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 per a la realització de les obres de “Renovació d’un 
tram de la xarxa d’abastament d’aigua potable del nucli de Sant Pere Sallavinera (Anoia)”, 
redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Francesc Solé Duocastella, i l’Enginyer de 
Camins, Canals i Ports Albert Herrero Casas, amb un pressupost d’execució per contracta 
de 13.431,72 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.-Proposta d’aprovació del projecte constructiu per la millora del camí 
entre Cal Gironella i el Castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera 
(Anoia)-Fase 1 

 
Vist el projecte constructiu per a la realització de les obres de “Millora del camí entre cal 
Gironella i el Castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera (Anoia). Fase 1”, redactat per 
l’Enginyer Tècnic Industrial Francesc Solé Duocastella i l’Enginyer de Camins, Canals i 
Ports Albert Herrero Casas, amb un pressupost d’execució per contracta de 24.744,02 
euros, abans d’aplicar l’IVA.  
 
Atès que el projecte constructiu per la millora del camí entre cal Gironella i el Castell de 
Boixadors de Sant Pere Sallavinera (Anoia)-Fase 1, conté el desplegament complet de la 
solució òptima adoptada en relació amb la necessitat de millorar les condicions del camí 
entre Cal Gironella i el Castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera, 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 per a la realització de les obres de “Millora del 
camí entre Cal Gironella i el Castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera (Anoia). Fase 1”, 
redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Francesc Solé Duocastella, i l’Enginyer de 
Camins, Canals i Ports Albert Herrero Casas, amb un pressupost d’execució per contracta 
de 24.744,02 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. 

 
 
 



6.- Proposta d’aprovació de l’expedient 2-20 de suplementació de crèdits en 
el pressupost municipal vigent. 
 
 
L'alcaldia ha elaborat una memòria justificativa en què exposa i justifica la necessitat de 
realitzar despeses per a les que inicialment no hi havia consignació pressupostària en 
l'exercici de 2.020.  
 
Aquesta memòria acredita la urgència d'aquestes necessitats i la impossibilitat de demorar 
fins l'exercici següent. La intervenció municipal ha elaborat un informe referent a 
l'adequació a la legalitat d'aquesta modificació i la viabilitat de les fonts de finançament 
previstes per finançar l'increment del pressupost de despeses.  
 
La Comissió Informativa d'Hisenda ha dictaminat favorablement aquesta modificació 
pressupostària, per la qual se sotmet a aprovació del Ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. ModPre 02/20 de modificació del 
pressupost de despeses mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari per un import total 
de 31.587,11 euros i, mitjançant la modalitat de suplement de crèdit per un import total de 
14.601,67 euros, amb el detall i fonts de finançament que es detallen: 
 
Aplicacions pressupostàries de nova creació 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import  euros 

454/619 
311/625 
 

Millora de camins municipals 
Accions de suport integral COVID-19 
Suma: 

29.940,27€ 
1.646,84€ 

31.587,11€ 
 

Aplicacions pressupostàries que són objecte de suplementació 

 
Aplicació 

pressupostària 
Descripció Import  euros 

161/213 
342/22106 
920/22706 

Servei d’abastament d’aigua 
Productes farmacèutics i material sanitari 
Estudis i treballs tècnics 
Suma: 

7.008,05€ 
3.842,62€ 
3.751,00€ 

14.601,67€ 
 

Finançament de la modificació  
 

Nous o majors ingressos 
 

Concepte 
pressupostari 

Descripció Import  

761 De Diputacions 35.429,73€ 
 
 

Romanent líquid de tresoreria  
 

Concepte 
pressupostari 

Descripció Import 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 10.759,05€ 
 
 



Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes de l'Ajuntament 
l'anunci d'exposició pública d'aquest acord durant un període de 15 dies hàbils a comptar 
de l'endemà de la publicació a efecte que les persones interessades puguin examinar 
l'expedient i formular les reclamacions que considerin oportunes.  
 
Tercer.- Considerar definitivament aprovat aquest acord en cas que no es presentin 
reclamacions, publicar aquesta aprovació definitiva i un resum de la modificació 
pressupostària a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província i remetre una còpia 
de l'expedient a les administracions corresponents. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 

 
 

7.- Proposta de renovació de l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals de la 
Diputació de Barcelona i aprovació del nou conveni per a l’organització de 
l’arxiu municipal de Sant Pere Sallavinera. 
 
Vist que per acord de ple de data 6 de novembre de 2009 aquest Ajuntament va acordar 
l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona i conveni  de 
col·laboració per tal de dur endavant el programa de manteniment de l’organització del 
fons documental municipal. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona ha adaptat el conveni regulador de l’adhesió  de la 
Xarxa d’Arxius Municipals en les seves vessants de Central de Serveis Tècnics i de 
Programa de Manteniment al context normatiu actual derivat de l’entrada en vigor de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i a tal efecte, per acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de juliol de 2020 s’han aprovat 
les noves minutes de conveni tipus d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals 
corresponents. 
 
Vist el text del nou conveni d’adhesió al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius 
Municipals per a municipis amb grup de població fins a 1.000 habitants. 
 
Atès que l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals és indispensable per poder seguir 
participant del programa d’ajuts que ofereix la Diputació als equipaments adherits. 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la renovació de l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació 
de Barcelona per tal de continuar duent endavant el programa de manteniment de la 
organització del fons documental municipal. 
 
Segon.- Aprovar el nou Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per tal de 
desenvolupar el programa de manteniment dissenyat per a municipis amb població fins a 
1.000 habitants, i continuar formant part de la Xarxa d’Arxius Municipals, d’acord amb el 
text que s’acompanya a l’expedient. 

 
Tercer.- Nomenar la Sra. Judit Solans Calderó com a responsable intern de l’Arxiu 
Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera i comunicar aquest nomenament  a 
l’Oficina de Patrimoni Cultural en un termini màxim d’un mes, comptador a partir de la 
signatura del conveni. 
 
Quart.- Facultar l’Alcalde, Sr. Matias Bosch Bacardit, o a qui legalment el substitueixi, per 
a la signatura del conveni amb la Diputació de Barcelona. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 



 
8.- Proposta de concessió d’un ajut econòmic a l’Associació de mares i pares 
d’alumnes de la Llar d’Infants “La Boireta” de Calaf, per al sosteniment de 
les activitats complementàries que proposa dur a terme durant el curs 
escolar 2020-2021. 

 
Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica per contribuir al sosteniment de les 
activitats en l’àmbit educatiu, efectuades per l’associació de mares i pares d’alumnes de la 
Llar d’infants “La Boireta”, de Calaf, que compta amb assistència de diversos nens del 
nostre municipi. 
 
Atesa la conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta associació de mares i 
pares per tal que pugui desenvolupar regularment els diversos projectes complementaris 
en l’àmbit educatiu que proposa dur a terme, facilitant la participació de l’absoluta 
totalitat dels alumnes en aquestes activitats. 
 
A proposta de l’Alcaldia Presidència, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Concedir l’ajut econòmic per l’import i la finalitat que s’indica a l’associació de 
mares i pares d’alumnes de la Llar d’Infants “La Boireta”, de Calaf, de cent cinquanta 
euros (150,00€), pel desenvolupament de diversos projectes en l’àmbit educatiu. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al beneficiari de l’ajut concedit. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 
 
9.- Proposta d’examen i aprovació, si escau, de la certificació d’obres núm. 1 
en el Projecte d’obres de Reforç estructural del pontarró de fàbrica i 
pavimentació del camí del cementiri (Fase 1): Pavimentació del camí del 
cementiri.  

 
Examinada la certificació d’obres número 1, en el Projecte d’obres de Reforç estructural 
del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri (Fase 1): Pavimentació del 
camí del cementiri, signada pel tècnic facultatiu director de les obres, l’enginyer de 
camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart Garcia, i pel Contractista adjudicatari, Asvial 
Obres i Serveis, SL, per import de dotze mil dos-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-
nou cèntims d’euro, (12.258,69€), es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 1, en el Projecte d’obres de Reforç 
estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri (Fase 1): 
Pavimentació del camí del cementiri,  per import de dotze mil dos-cents cinquanta-vuit 
euros amb seixanta-nou cèntims d’euro, (12.258,69€). 
 
Segon.- Disposar la remissió de la justificació corresponent a la Diputació de Barcelona, 
atesa la inclusió d’aquesta actuació en la convocatòria de Meses de Concertació, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.   

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

 
 
 
 
 
 
 



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 decret número 64/2020, de 20 

de novembre de 2020: 

 
 

Registre Data  Proveïdor/Creditor i concepte             TOTAL € 

       

370/831 15.10.2020 Tecnocat. Manteniment fotocop:27/2/20 a 27/03/20 76,29 

371/832 15.10.2020 Tecnocat. Rènting fotocopiadora:20/4/20 a 19/05/20 85,10 

372/840 16.10.2020 Rosamaria Sabaté. Dietes juliol 2020  83,90 

373/841 16.10.2020 Rosamaria Sabaté. Dietes agost 2020  83,90 

374/850 20.10.2020 Ramon Torner-supermercat. Aliments cohesió social 512,20 

375/857 21.10.2020 Dones amb empenta. Institut Calaf- relacions igualtat 284,66 

376/863 22.10.2020 Endesa energia, sau.Llum pou Ventura:3/9/20 a 19/10/20 1031,04 

377/864 22.10.2020 Energia XXI, slu. Llum local social: 3/9/20 a 19/10/20 438,04 

378/873 27.10.2020 Enigest, sl. Honoraris direcció obra gestió forestal 19 1573,00 

379/*** 30.10.2020 T.T. Seguretat Social. Quota setembre 20  1719,68 

380/881 30.10.2020 Margarita Riera. Gimnàstica febrer 20  100,00 

381/885 31.10.2020 Web cultura, scp. Material d'oficina  35,40 

382/886 31.10.2020 ADF Amics del bosc. Quota associat 2020  458,00 

383/887 31.10.2020 Mapfre. Assegurança càrrecs i treballadors. 2020-21 617,79 

384/889 01.11.2020 Telefonica. targeta missatges pc aigua consum setembre 7,50 

385/892 02.11.2020 Sistemes d'Organització, sa. Portàtil teletreball 990,99 

386/893 02.11.2020 Estació Servei Calaf,sl.Gasoil furgo i gasolina desbross 52,41 

387/894 03.11.2020 Engisic Solucions i consulting sl.Redactar 2projectes aigües 2178,00 

388/896 03.11.2020 Tecnocat,sa.Manteniment fotocop:28/9/20 a 27/10/20 146,39 

389/897 04.11.2020 Telefonica.Telèfon fix ajuntament i mòbil alcaldia:octubre  100,91 

390/898 04.11.2020 Anna Mª Castilla. Reparació reventón i canvi boia dipòsit 258,94 

391/899 04.11.2020 CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA   

  Equip bàsic atenció social juliol-agost 20  214,46 

  EAVA juliol-agost 20   16,67 

  SAD dependència juliol-agost 20  127,08 

  SAT Serveis tècnics juliol-agost 20  264,57 

  Liquidació gestió residus juliol-agost 20  3021,89 

  Taxa planta compostatge juliol-agost 20  116,74 

  Serveis tècnics juliol-agost 20  245,89 

  Conveni assistència noves tecnologies juliol-agost 20 313,00 

392/900 04.11.2020 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments 29,42 

393/901 04.11.2020 CEMSA. Manteniment xarxa aigua octubre 20 1358,77 

394/907 05.11.2020 Assessoria Martori, slp. Confecció assegurances socials 239,07 

395/908 05.11.2020 Setelsis clínica veterinària.Xavier Sabaté.Esterilitzar gats 130,00 

396/909 05.11.2020 Tecnocat,sa. Rènting fotocop: 20/11/20 a 19/12/20 85,10 

397/912 05.11.2020 Energia XXI, slu. Llum plaça Major: 30/09/20 a 31/10/20 154,00 

398/913 05.11.2020 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa:30/9/20 a 31/10/20 18,89 

399/915 06.11.2020 Margarita Riera. Gimnàstica març 20  50,00 

400/916 06.11.2020 Margarita Riera. Gimnàstica maig 20  25,00 

401/917 06.11.2020 Margarita Riera. Gimnàstica octubre 20  150,00 

402/919 06.11.2020 Televida servicios soc, slu. Teleassistència octubre 20 7,44 

403/921 08.11.2020 Energia XXI, slu. Enllumenat Querosa:4/10/20 a 3/11/20 48,00 



404/922 08.11.2020 Energia XXI, slu. Llum dip.Boixadors: 4/10/20 a 3/11/20 193,14 

405/923 08.11.2020 Energia XXI, slu. Llum Pou Sató: 4/10/20 a 3/11/20 58,29 

406/924 08.11.2020 Energia XXI, slu. Llum pou Bassetes: 4/10/20 a 3/11/20 158,82 

407/925 08.11.2020 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori:4/10/20 a 3/11/20 97,32 

408/926 08.11.2020 Energia XXI, slu. Llum pis del mestre: 4/10/20 a 3/11/20 43,51 

409/927 08.11.2020 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 4/10/20 a 3/11/20 9,95 

410/928 08.11.2020 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera:4/10/20 a 3/11/20 73,12 

411/929 08.11.2020 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 4/10/20 a 3/11/20 73,83 

412/930 09.11.2020 Correos, sa. Correu i certificats octubre 20 12,97 

413/935 11.11.2020 Asvial Obres i Serveis, sl. 1ª certificació obra camí cement 12258,69 

414/938 11.11.2020 Endesa Energia, sau. Llum pou Ventura 19/10/20 a 6/11/20 1423,19 

415/939 11.11.2020 Energia XXI, slu. Abonam. Local social:7/7/20 a 5/8/20 -309,34 

416/940 11.11.2020 Energia XXI, slu. Abonam. Local social:5/8/20 a 3/9/20 -287,94 

417/941 11.11.2020 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 5/10/20 a 4/11/20 21,57 

418/942 11.11.2020 Energia XXI, slu. Llum local social: 3/9/20 a 19/10/20 403,39 

418/943 11.11.2020 Energia XXI, slu. Llum local social: 7/7/20 a 5/8/20 255,37 

419/944 11.11.2020 Energia XXI,slu. Abonam. Local social: 3/9/20 a 19/10/20 -438,04 

420/945 11.11.2020 Energia XXI, slu. Local social: 5/8/20 a 3/9/20 254,57 

421/948 12.11.2020 Energia XXI,slu. Local social: 19/10/20 a 6/11/20 157,54 

422/955 13.11.2020 TQ TECNOL, SAU. Mascaretes i gel població 2557,50 

423/962 17.11.2020 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments 54,47 

 
 

 
 
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 deu del vespre, (21:15h), de tot el 
que jo, el Secretari, en dono fe. 


