
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 

CELEBRADA EL DIA 21 DE GENER DEL 2020 
Acta número 01/20 

 
 
A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-un de gener del dos mil vint, 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 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 23 de desembre del 2019.       
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, 
celebrada el dia 23/12/2019 i, per tant, es dóna 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 el dia 23/12/2019, es dóna per aprovada per assentiment. 
 
 
2.- Despatx oficial. Donar compte al Ple de resolucions dictades per 
l’Alcaldia. 
 
Es va donar compte al Ple, dels decrets i resolucions de l’Alcaldia dictats des de la data 
del darrer Ple ordinari celebrat per la Corporació. Tots els assistents van mostrar la 
seva conformitat a la informació donada.  
  
L’Alcalde va informar de les disposicions oficials d’interès municipal aparegudes 
darrerament i va donar compte de la correspondència oficial rebuda i lliurada d’ençà la 
celebració de la darrera sessió ordinària,  quedant ben assabentats tots els membres del 
Ple. 
 
 
3.- Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el 
M. H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol 
Junqueras.  
 
El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  en un acord, la Junta Electoral Central 
pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, 
malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat 
electe del Parlament de Catalunya.  
 
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya 
respecte els motius de cessament del President del nostre país. 



 
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat 
Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que 
hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.  
 
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol 
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen 
persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat Espanyol pel sol fet 
de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya. 
 
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat 
al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar 
una solució política al procés. 
 
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la 
retirada de la seva credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya. 
 
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la 
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què 
es dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria 
immunitat parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha 
reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni 
Comín. 
 
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de 
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la 
Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del 
President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili. 
 
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre 
país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, 
representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, 
allunyen l’acord polític. 
 
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn 
dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics 
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el 
nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 
 
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes de Catalunya. 
I donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per 
aquells mitjans que es creguin oportuns. 
 
 



4.- Proposta de sol·licitud d’ajuts a la Diputació de Barcelona en el marc 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020, per a la realització de 
diverses activitats durant el mateix any. 
 
Vist el Catàleg de la xarxa de Governs Locals 2020 que s’emmarca en el Pla de mandat 
2020-2023, de la Diputació de Barcelona. 
 
Valorades les diverses activitats que es proposen dur a terme durant l’any 2020, 
susceptibles de poder-se acollir al suport tècnic, material i/o econòmic de la Diputació 
de Barcelona, es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Sol·licitar suport tècnic i/o econòmic a la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals 2020, per a la realització de les següents activitats: 
 
Nom de l’actuació Programa/Recurs Ajut sol·licitat 
Taichi per a la població Salut Pública. Promoció de la 

salut 
Recurs econòmic 
demanat: 2.250,00 
euros. 

Campanya d’esterilització 
d’animals de companyia 

Animals de companyia (gossos 
i gats) 

Recurs econòmic 
demanat: 1.000,00 
euros. 

Control sanitari de l’aigua de 
consum humà 

Salut pública. Control sanitari 
de l’aigua de consum humà 

Recurs material 

Millora de les infraestructures 
de la xarxa d’abastament 
d’aigua de Sant Pere 
Sallavinera 

Salut pública. Millora 
d’infraestructures per garantir 
la qualitat de l’aigua de 
consum humà 

Recurs econòmic 
demanat: 
15.000,00 euros. 

Obres d’infraestructura 
estratègica de prevenció 
d’incendis forestals (PPI) 

Infraestructura municipal de 
prevenció d’incendis forestals. 
Direcció facultativa d’obres 
d’infraestructura estratègica de 
prevenció d’incendis forestals 
(PPI) 

Recurs material 

 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
5.- Aprovació del projecte de millores de seguretat contra incendis en el 
local social de Sant Pere Sallavinera. 
 
Vist el projecte d'obres de millores de seguretat contra incendis en el local social de 
Sant Pere Sallavinera, elaborat per l'enginyer tècnic industrial Sr Raimon Guitart 
García i per l’arquitecte tècnica Sra. Anna M. Sardans Bajona, adjudicataris del 
contracte per a la confecció del mateix, mitjançant el procediment de contracte menor.  
 
Atès que amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte d'obres es requereix 
l'elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del projecte d'obres, de conformitat 
amb el que preveu l'art. 231 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a 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 (LCSP). 
 
Vistos els informes favorables units a l'expedient emesos pel Secretari i pels Serveis 
Tècnics municipals, segons disposa la disposició addicional tercera, apartat 6 en relació 
amb l'art. 235 LCSP. 



Atès que el Ple és competent per a l'aprovació de l'expedient en virtut de la competència 
atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 de la LCSP, atès que el pressupost 
ascendeix a 64.296,16 euros. 
 
Per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'obres de millores de seguretat contra 
incendis en el local social de Sant Pere Sallavinera, elaborat per l'enginyer tècnic 
industrial Sr Raimon Guitart García i per l’arquitecte tècnica Sra. Anna M. Sardans 
Bajona, 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 el citat projecte al tràmit d'informació pública per un període mínim 
de vint dies mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP i en el Diari Oficial de la CCAA 
i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per a la presentació d'al·legacions 
 
6.- Proposta d’adjudicació del contracte d’arrendament del local 
municipal anomenat Centre Recreatiu.  
 
Atès que, l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera és propietari del local anomenat 
“Centre Recreatiu”, de 199 m2, situat en el carrer Església s/n d'aquesta localitat, 
qualificat de “be patrimonial” i inscrit en el Registre de la Propietat núm. 1 d’Igualada. 
Referència cadastral 1416201-CG-8211-N-0001-KU.  
 
Atès que, de conformitat amb l’apartat 2n de l'article 9 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’Ordenament 
Jurídic Espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, estan exclosos de l'àmbit d'aquesta Llei, els contractes de compravenda, 
donació, permuta, arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, 
que tindran sempre el caràcter de contractes privats i que es regiran per la legislació 
patrimonial. Malgrat això, els seus principis seran aplicables per resoldre els dubtes i 
les llacunes. 
 
Atès que, la legislació patrimonial a la qual ens hem de remetre és el Reglament del 
Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d'octubre (art. 74); el Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per RD 
1372/1986, de 13 de juny (art. 110-1), i, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les Administracions Públiques (art 124-1).  
 
Vist l’informe del Servei Tècnic municipal on es posa de relleu que la construcció té una 
superfície construïda de 199 m2 i que el cadastre fixa la seva data de construcció en 
l’any 1830. Que es tracta d’una nau adossada i comunicada a la finca urbana contigua 
propietat de la Sra. Mª del Carmen Cabañes Marquilles i, que des de fa més de 30 anys 
s’ha destinat a l’activitat d’hostaleria a satisfacció de l’Ajuntament i de la població. Fet 
que ha propiciat la celebració de molts actes populars organitzats per diferents entitats 
del municipi.  
 
Tenint en compte les especials característiques específiques que concorren en el local 
municipal que l’Ajuntament pretén llogar respecte a la seva antiguitat, estat de 
conservació de la construcció i de les instal·lacions de què disposa, així com la 
conveniència de donar continuïtat dels usos que presta a la comunitat, a més de la 
necessitat i urgència de poder formalitzar el contracte de lloguer, esdevenen totes elles 
unes circumstancies i peculiaritats que justifiquen amplament servir-se del 
procediment d’adjudicació directe a l’empara de l’article 124,1 de la Llei 33/2003, de 
Patrimoni de les Administracions Públiques. 



 
Atès què l'import estimat màxim de contracte en 21.000 euros de principal, més 4.410 
euros d’IVA, o sigui un total de 25.410 euros; sent per tant el preu mensual de 289,26 
euros, més 21% d’IVA, i, la durada del contracte de cinc anys, indica que l'òrgan 
competent per efectuar la present contractació i de tramitar l'expedient serà el Ple de la 
Corporació, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, no per la seva quantia 
però si per la seva durada.  
 
Vista la oferta presentada per la senyora Maria Antonia Cabañes Marquilles, amb 
DNI/NIF núm. 46.588.654-S, que accepta les condicions fixades per l’Ajuntament per 
poder continuar exercint la seva activitat d’hostaleria a més del seu propi local 
utilitzant també el local de titularitat municipal.  
 
Per tot l’exposat, l’Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
acords:   
 
Primer: ARRENDAR el local “Centre recreatiu” del carrer Església, s/n de Sant Pere 
Sallavinera, a la senyora Maria Antonia Cabañes Marquilles, amb DNI/NIF núm. 
46.588.654-S, pel termini de cinc anys a partir de l’1 de febrer de 2020, pel preu mensual 
de Dos-cents vuitanta-nou euros amb vint-i-sis cèntims d’euro (289,26) euros més l’IVA 
que pertoqui i, amb subjecció a les demés condicions establertes a la minuta del contracte 
de lloguer que s’annexa a la proposta. 
 
Segon: APROVAR la minuta del contracte d’arrendament del local “Centre recreatiu” 
que es dona aquí per literalment reproduït. 
 
Tercer: FACULTAR l’alcalde, el senyor Matías Bosch Bacardit, o a qui legalment el 
substitueixi, a signar el referit contracte.   
  
Quart: NOTIFICAR el present acord a la societat mercantil interessada pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Sotmesa a votació la proposta per la Presidència; aquesta resulta aprovada per 
unanimitat. 
 
 
7.- Proposta de contractació del servei de direcció d’obres i coordinació de 
seguretat i salut per l’execució de les obres del projecte de Reforç 
estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri. 
Fase 1: Pavimentació del camí del Cementiri. 
 
En sessió plenària celebrada el passat 19 de novembre, l’Ajuntament va aprovar 
l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat del contracte d’obres de 
Reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri, fase 1: 
Pavimentació del camí del cementiri. 
 
Per a la correcta execució dels treballs definits en el projecte esmentat, cal contractar el 
servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut. 
 
Vist que l’Enginyer de camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart Garcia, ha presentat 
una proposta d’honoraris per a la Direcció facultativa de les obres i la Coordinació de 
Seguretat i Salut en fase d’execució, essent aquesta la millor oferta presentada.  
 



Vist l’informe emès pel secretari interventor municipal, sobre el procediment a seguir i 
en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa 
que comporta la celebració del contracte. 
 
Per tot això, es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Dur a terme la contractació de serveis en matèria d’enginyeria per a la Direcció 
d’obra i de Coordinació de Seguretat i salut en fase d’execució de les obres del Projecte 
executiu de Reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del 
cementiri, fase 1: Pavimentació del camí del cementiri, mitjançant el procediment de 
contracte menor, amb l’Enginyer de camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart Garcia, 
per un import de Dos mil cinc-cents quaranta-sis euros amb vint-i-tres cèntims d’euro, 
(2.546,23€), IVA exclòs, que inclou els conceptes de: Direcció d’obra i  Coordinació de 
Seguretat i Salut.     
 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la contractació dels serveis de direcció d’obra 
i Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució de les obres del Projecte executiu 
de Reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri, fase 
1: Pavimentació del camí del cementiri, amb càrrec a la partida 454.619 del vigent 
pressupost municipal.  
 

Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a l’expedient i 
es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Quart. Fer constar expressament que el contractista adjudicatari no ha subscrit més 
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat 
primer de l'article 118 LCSP 
 

Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari. 
 

La proposta va ser aprovada per unanimitat. 

 
8.- Proposta de contractació del servei de Manteniment i suport d’ABSIS 
Berger Levrault associat als seus productes de l’Àrea de Comptabilitat. 
 
Aquest Ajuntament utilitza les aplicacions de comptabilitat de l’empresa ABSIS per a la 
gestió comptable municipal. Aquestes aplicacions precisen d’un servei de manteniment 
i suport per tal d’adequar-les a les exigències de modificacions legislatives, oferint en 
tot moment un ampli servei de suport per a la resolució de possibles incidències i 
errades en l’ús de les aplicacions. 
 
Vista la proposta econòmica del servei de manteniment i suport associat als productes 
de l’àrea de comptabilitat que utilitza aquest Ajuntament, per a l’any 2020, presentada 
per l’empresa ABS Informàtica, S.L.U. / Berger Levrault, per import de Mil tres-cents 
cinquanta euros, (1.350,00€), IVA exclòs .  
 

Vist l’informe emès pel secretari interventor municipal, sobre el procediment a seguir i 
en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa 
que comporta la celebració del contracte. 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 

Primer.- Adjudicar la contractació del servei de Manteniment i suport associat als 
productes de l’àrea de comptabilitat que utilitza aquest Ajuntament, per a l’any 2020, a 
l’empresa ABS Informàtica SLU. / Berger Levrault, per import de Mil tres-cents 
cinquanta euros, (1.350,00€), IVA exclòs. 



 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la contractació del servei de Manteniment i 
suport associat als productes de l’àrea de comptabilitat que utilitza aquest Ajuntament, 
per a l’any 2020, amb càrrec a la partida 920.216 del vigent pressupost municipal.  
 

Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a l’expedient i 
es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari. 
 

La proposta va ser aprovada per unanimitat. 

 
9.- Proposta de concessió d’una subvenció econòmica a l’Associació AMPA 
la Boireta de la llar d’infants de Calaf. 
 
Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica per contribuir al sosteniment de les 
activitats en l’àmbit educatiu, efectuada per l’AMPA La Boireta, de la llar d’infants de 
Calaf, que correspon a un centre educatiu amb assistència d’alumnes 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 extraescolars 
en l’àmbit educatiu que proposa dur a terme, facilitant la participació de l’absoluta 
totalitat dels corresponents alumnes en aquestes activitats. 
 
A proposta de l’Alcaldia Presidència, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic per l’import de Cent euros (100,00€) a l’AMPA La 
Boireta, de la llar d’infants de Calaf per contribuir al sosteniment de les activitats en 
l’àmbit educatiu que proposa dur a terme durant el curs escolar 2019-2020.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord al beneficiari de l’ajut concedit. 
 
 
10.- Aprovació del pagament de factures i despeses.  
 
Previ un detingut examen i comprovació, fou aprovat, per unanimitat, el pagament de 
les factures i despeses que tot seguit es relacionen, facultant el Sr. Alcalde per a que en 
disposi llur pagament: 
 

Registre Data Proveïdor/creditor i concepte TOTAL € 

517/954 23.12.2019 Margarita Riera. Gimnàstica desembre 19 100,00 

518/960 30.12.2019 Associació ball esportiu. Zumba desembre 19 130,00 

519/*** 31.12.2019 T.T.seguretat social. Quota novembre 19 1.698,08 

001/001 01.01.2020 Telefonica. Telèfon mòbil alcaldia consum des. 19 57,97 

002/002 01.01.2020 Telefonica. Targeta missatges pc aigua consum des. 19 21,60 

003/003 01.01.2020 Correus. Segells i certificats desembre 19 11,40 

004/004 02.01.2020 Anna M. Sardans Bajona. Redacció projecte local social 8.162,00 

005/005 02.01.2020 Estació de Servei Calaf. Gasoil local social 645,00 

006/006 02.01.2020 Estació de Servei Calaf. Gasoil furgoneta Ajuntament 65,95 

007/009 07.01.2020 Assessoria Martori, slp. Serveis jurídics 1r trimestre 20 1.056,33 

008/010 08.01.2020 CEMSA. Manteniment xarxa aigua desembre 19 497,56 
   



009/012 08.01.2020 Societat igualadina aparcaments.Pàrquing hospital conveni 20,87 

010/013 08.01.2020 Planell, SA. Material manteniments (sac morter) 11,83 

011/014 08.01.2020 Energia XXI, slu. Llum camí fortesa: 30/11/19 a 31/12/19 20,34 

012/015 08.01.2020 Energia XXI, slu. Llum Plaça Major: 30/11/19 a 31/12/19 176,87 

013/016 09.01.2020 Tecnocat, sa. Còpies fotocopiadora 27/11/19 a 23/12/19 79,55 

014/018 09.01.2020 Dietes regidors assistència plens 2n semestre 2019: 1.360,00 

015/019 09.01.2020 Gràfiques Oller, cb. Material oficina 34,19 

016/021 09.01.2020 Televida. Teleassistència domiciliària desembre 19 0,24 

017/022 09.01.2020 Energia XXI, slu.Llum pis secretari: 3/12/19 a 5/1/20 10,97 

018/023 09.01.2020 Energia XXI, slu.llum pou Bassetes: 3/12/19 a 6/1/20 146,98 

019/024 09.01.2020 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori:3/12/19 a 6/1/20 175,52 

020/025 09.01.2020 Energia XXI, slu.llum pis mestre: 4/12/19 a 6/01/20 54,09 

021/026 09.01.2020 Energia XXI, slu.llum pis edifici escoles:4/12/19 a 6/1/20 34,40 

022/027 09.01.2020 Energia XXI, slu.llum pou Sató: 3/12/19 a 6/01/20 55,24 

023/028 10.01.2020 Tecnocat, sa. Rènting fotocopiadora 20/1/20 a 19/2/20 85,10 

024/030 10.01.2020 Energia XXI. Llum masies Querosa:3/12/19 a 6/1/20 55,93 

025/031 10.01.2020 Energia XXI. Llum Raval Llavinera: 3/12/19 a 5/1/20 80,95 

026/032 10.01.2020 Energia XXI. Llum Dipòsit Boixadors:3/12/19 a 6/1/20 157,25 

027/033 10.01.2020 Energia XXI. Llum camí Fortesa: 3/12/19 a 5/01/20 79,99 

028/034 13.01.2020 Telefonica. Telèfon Ajuntament consum des. 19 49,59 

029/035 13.01.2020 Assessoria Martori, slp. Confecció pressupost 20 1.300,75 

030/036 13.01.2020 Assessoria Martori, slp. Quota confecció s.s. Gener  239,07 

031/038 13.01.2020 Cristina Blesa Picas. Taichi desembre 19 275,00 

032/039 13.01.2020 AMPA llar infants Boireta Calaf. Sol.licitud ajut 2019-20 100,00 

033/042 16.01.2020 Tecnocat,sa. Còpies fotocopiadora: 27/8/19 a 27/9/19 77,43 

034/046 20.01.2020 tecnocat,sa. Caixes paper Din A4 81,68 

035/047 20.01.2020 Departament salut. Taxes inspeccions aigües 2018 59,50 

  
SUMA 17.269,22 

 

 
 

 
Proveïdor/Creditor i concepte TOTAL € 

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 dos quarts de nou del vespre, (20:30h), de 
tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 


