
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 23 DE DESEMBRE DEL 2019 

Acta número 17/19 
 
 
A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-tres de desembre del dos mil dinou, 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 19 de novembre del 2019.       
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, 
celebrada el dia 19/11/2019 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 19/11/2019, 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, parant especial atenció en el decret 
de data 29/11/2019, pel qual es resol aprovar el Pla de Seguretat i Salut laboral de l’obra 
“Millora d’infraestructura de la xarxa d’aigua de consum humà de St. Pere Sallavinera. 
Actuacions dipòsit Espona” i, s’autoritza l’inici de les obres”. 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.- Proposta d’aprovació del Pla municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals de Sant Pere Sallavinera, 2017-2020, elaborat per l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona. 
  
Examinat el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Sant Pere Sallavinera, 
elaborat l’any 1987 per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
de la Diputació de Barcelona, que va ser objecte de revisió l’any 2016, per al període 
2017-2020. 



Atès que d’acord amb l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya, les entitats locals situades en zones d’alt risc d’incendis forestals, com és el 
cas del municipi de Sant Pere Sallavinera, han de disposar d’un Pla de Prevenció 
d’Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, el qual ha de ser tramès al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la seva aprovació. 
 
Vist l’informe tècnic estès en data 20/11/2019, pels serveis tècnics del Consell Comarcal 
de l’Anoia, exercint les funcions de serveis tècnics municipals, en el qual es conclou que 
repassades les actuacions incloses en el vigent Pla, es considera que s’actua en les 
infraestructures principals per tal de garantir la seva disponibilitat, facilitant les 
actuacions de prevenció d’incendis forestals, per la qual cosa se n’informa amb caràcter 
favorable. 
 
Per tot això, es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Sant Pere 
Sallavinera, elaborat l’any 1987 per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona, que va ser objecte de revisió l’any 2016, per al 
període 2017-2020. 
 
Segon.- Trametre el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Sant Pere 
Sallavinera, revisat l’any 2016, per al període 2017-2020, al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la seva aprovació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
4.- Proposta de separació del municipi de Sant Pere Sallavinera de la 
Mancomunitat de l’Alta Segarra, abans anomenada Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària segarrenca. 
 
Els Ajuntaments de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats de 
Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera van constituir l’any 1980, la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca. L’any 2011, els mateixos 
municipis, van aprovar uns nous Estatuts de la Mancomunitat i, l’any 2019, han tornat 
a modificar els Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca, 
canviant el nom pel de Mancomunitat de l’Alta Segarra. 
 
La manca de suficients recursos tècnics i econòmics de l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera han motivat la necessitat de prestar molts serveis mitjançant convenis i/o 
delegacions de competències amb la Diputació de Barcelona, o bé amb el Consell 
Comarcal de l’Anoia.  
 
En canvi, durant els gairebé quaranta anys d’existència de la Mancomunitat, aquesta no 
ha realitzat obres ni ha prestat serveis de forma mancomunada, per la qual cosa, 
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera no té cap mancança o necessitat que li pugui 
resoldre la Mancomunitat, amb l’agreujant que el sistema de finançament de la 
Mancomunitat és totalment desproporcionat i insolidari, ja que la col·laboració anual 
que s’imposa per enguany a l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, és l’equivalent a 
11,06 euros per habitant, quan la col·laboració de l’Ajuntament de Calaf és l’equivalent 
a 1,16 euros per habitant. 



Vist l’informe de secretaria intervenció, que en l’apartat de consideracions jurídiques, 
textualment, diu: 
 
L’article 116.2 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 estableix que “Els estatuts de la 
mancomunitat han de regular necessàriament: 
 
a) Els municipis que comprèn. 
b) L'objecte i les competències. 
c) La denominació i el domicili. 
d) Els recursos financers, les aportacions i els compromisos, i els drets i deures dels 
municipis afectats. 
e) Els òrgans de govern, el nombre i la forma de designació dels representants dels 
municipis associats i la forma de designar i revocar els administradors. 
f) El termini de durada i els supòsits de dissolució. 
g) Les normes de funcionament. 
h) La forma de liquidació. 
i) Les relacions amb els municipis i, si escau, les comarques interessades. 
 
D’altra banda, l’article 48.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula 
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya assenyala que: “Els estatuts de 
la mancomunitat han de preveure, a més del que estableix article 116.2 del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya: 
a) Les normes generals per a la incorporació de nous municipis a la mancomunitat i per 
a la separació d'algun o alguns municipis que en formen part. (...) 
 
Tant els Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca com els 
Estatuts de la Mancomunitat de l’Alta Segarra, no regulen res  quant a la separació dels 
municipis que en formen part, ja que la única referència a l’adhesió i/o separació dels 
municipis, la trobem en l’article segon, 2, dels Estatuts, que literalment diu: “Donades 
les característiques d’aquesta Mancomunitat, els municipis que en formen part, 
podran adherir-se voluntàriament a la mateixa i deixar de formar-ne part, en la 
forma i procediment que disposi la legislació vigent”,  per la qual cosa estem davant un 
buit normatiu respecte del qual tampoc existeix un precepte legal que vingui a 
contemplar un procediment amb caràcter subsidiari. 
  
Per aquesta raó, el més aconsellable és sol·licitar anticipadament l’informe del 
departament competent de la Generalitat de Catalunya (en aquest cas, la Direcció 
General d’Administració Local, dependent del Departament de Presidència) perquè 
indiqui el camí a seguir per a aprovar la separació del municipi de Sant Pere Sallavinera 
de la Mancomunitat de l’Alta Segarra, abans anomenada Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària Segarrenca.  
 
No obstant això, hi cap la possibilitat que sigui necessària una modificació dels Estatuts 
actualment vigents per tal de contemplar el procediment específic de separació i 
complir així les exigències de l’article 48.2 del Decret 244/2007 a què anteriorment ens 
hem referit. 
 
Per tot això, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera de sol·licitar 
la separació de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca, actualment 
anomenada Mancomunitat de l’Alta Segarra. 
 



Segon.- Sol·licitar l’informe de la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, perquè indiqui el camí a seguir per a sol·licitar, tramitar i 
aprovar la separació del municipi de Sant Pere Sallavinera de la Mancomunitat de l’Alta 
Segarra, abans anomenada Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca.  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de l’Alta Segarra i als municipis de 
Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats de Rei, Pujalt i Sant 
Martí Sesgueioles.   
 
 
5.- Aprovació, si escau, de la proposta de declaració de crèdit incobrable 
presentada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Examinada la proposta de crèdit incobrable, corresponent a 1 rebut de l’ Impost sobre 
Béns Immobles, de l’exercici 2017, presentada per l'Organisme de Gestió Tributària, en 
la seva condició d'Ens encarregat de la recaptació municipal. 
 
Atès que en la tramitació de l'expedient s'han tingut en compte les prescripcions del 
Reglament General de Recaptació i de la pròpia Ordenança General de l'Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
L'Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la declaració de crèdit incobrable i la seva corresponent baixa segons 
la proposta presentada per l'Organisme de Gestió Tributària quina relació inclou 1 rebut 
de l’ Impost sobre Béns Immobles, de l’exercici 2017, per un import total de 19,86 euros. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària, Oficina d’Igualada. 
 
 
6.- Adquisició d’un equipament de digitalització per a la gestió electrònica 
d’expedients en desenvolupament del recurs SeTDIBA: serveis de suport 
per a la transformació digital. 
 
Vista la necessitat de disposar d’un equipament de digitalització per a la gestió 
electrònica d’expedients en desenvolupament del recurs SeTDIBA: serveis de suport 
per a la transformació digital. 
 
Vistos els pressupostos d’aparells escàners que compleixen les necessitats de 
digitalització de documents, presentades per diversos proveïdors. 
 
A proposta de l’Alcaldia, l’Ajuntament Ple, per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte per a l’adquisició d’un aparell escàner marca Fujitsu, 
model FI-7160, per a la digitalització de documents, a l’empresa SEMIC, Servicios 
Microinformática S.A., per un import de 693,55 euros i 145,65 euros d'IVA, mitjançant 
contracte menor. 
 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a l'adquisició d’un aparell escàner per a la 
digitalització de documents, amb càrrec a la partida 920.626 del vigent Pressupost, 
d’acord amb la  certificació de l'existència de crèdit expedida pel secretari-interventor.   
 
Tercer. Un cop realitzada l'adquisició d’un aparell escàner per a la digitalització de 
documents, que s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si s'escau. 



 
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 la resolució a l'adjudicatari. 
 
 
7.- Pagament de l’aportació municipal a la Mancomunitat per a l’atenció 
dels minusvàlids psíquics de la comarca de l’Anoia, corresponent a l’any 
2019. 
 
Vist el compromís adquirit en el pressupost municipal del 2019, en concepte d’aportació 
a la Mancomunitat per a l’Atenció dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l’Anoia. 
 
A proposta de l’Alcaldia l’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de Mil quatre-cents euros, (1.400,00 euros) a la 
Mancomunitat per a l’Atenció dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l’Anoia, en 
concepte d’ajut acordat i consignat en el pressupost municipal per contribuir al 
finançament de la Mancomunitat corresponent a l’any 2019.   
 
Segon.- Comunicar aquest acord al beneficiari de l’ajut als efectes corresponents. 
 
 
8.- Examen i aprovació, si escau, de la certificació d’obres número 2 i 
última en els treballs de consolidació i condicionament per a l’obertura al 
públic del conjunt monumental del Castell de Boixadors. 
 
Examinada la certificació d’obres número 2 i última, en els Treballs de consolidació i 
condicionament per a l’obertura al públic del conjunt monumental del Castell de 
Boixadors, signada pels tècnics facultatius directors de les obres: l’Arquitecte Sr. Joan 
Closa Pujabet Gerent de la GSEIUPA, l’Arquitecta Sra. Ileana Manea, de l’SPAL i 
l’Arquitecta Tècnica Sra. Cecília Sanjurjo Marquine, de l’SPAL, i pel Contractista 
adjudicatari, URCOTEX I, S.L., per import de Vint mil vuit-cents noranta-tres euros 
amb vuitanta-cinc cèntims d’euro, (20.893,85€), es proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 2 i última, en els Treballs de 
consolidació i condicionament per a l’obertura al públic del conjunt monumental del 
Castell de Boixadors, per import de Vint mil vuit-cents noranta-tres euros amb 
vuitanta-cinc cèntims d’euro, (20.893,85€). 
 
Segon.- Disposar la remissió de la justificació corresponent a la Diputació de Barcelona, 
atesa la inclusió d’aquesta actuació en el Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.   
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
9.- Examen i aprovació, si escau, de la certificació d’obres única en els 
Treballs de serralleria corresponents a l’Adequació dels accessos públics 
a la sala principal i a la torre de Llevant del Castell de Boixadors.  
 



Examinada la certificació d’obres única, en els Treballs de serralleria corresponents a 
l’Adequació dels accessos públics a la sala principal i a la torre de Llevant del Castell de 
Boixadors, signada pels tècnics facultatius directors de les obres: l’Arquitecte Sr. Joan 
Closa Pujabet Gerent de la GSEIUPA, l’Arquitecta Sra. Ileana Manea, de l’SPAL i 
l’Arquitecta Tècnica Sra. Cecília Sanjurjo Marquine, de l’SPAL, i pel Contractista 
adjudicatari, Jaume Llorens Sabaté, per import de Dotze mil tres-cents cinquanta-
quatre euros amb deu cèntims d’euro, (12.354,10€), es proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres única, en els Treballs de serralleria 
corresponents a l’Adequació dels accessos públics a la sala principal i a la torre de 
Llevant del Castell de Boixadors, per import de Dotze mil tres-cents cinquanta-quatre 
euros amb deu cèntims d’euro, (12.354,10€). 
 
Segon.- Disposar la remissió de la justificació corresponent a la Diputació de Barcelona, 
atesa la inclusió d’aquesta actuació en el Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.   
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
10.- Examen i aprovació, si escau, de la certificació d’obres única en els 
Treballs de fusteria corresponents a l’Adequació dels accessos públics a la 
sala principal i a la torre de Llevant del Castell de Boixadors.  
 
Examinada la certificació d’obres única, en els Treballs de fusteria corresponents a 
l’Adequació dels accessos públics a la sala principal i a la torre de Llevant del Castell de 
Boixadors, signada pels tècnics facultatius directors de les obres: l’Arquitecte Sr. Joan 
Closa Pujabet Gerent de la GSEIUPA, l’Arquitecta Sra. Ileana Manea, de l’SPAL i 
l’Arquitecta Tècnica Sra. Cecília Sanjurjo Marquine, de l’SPAL, i pel Contractista 
adjudicatari, Roger Alemany Jorba, per import de Vuit mil dos-cents vint-i-tres euros 
amb quaranta-tres cèntims d’euro, (8.223,43€), es proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres única, en els Treballs de fusteria corresponents 
a l’Adequació dels accessos públics a la sala principal i a la torre de Llevant del Castell 
de Boixadors, per import de Vuit mil dos-cents vint-i-tres euros amb quaranta-tres 
cèntims d’euro, (8.223,43€). 
 
Segon.- Disposar la remissió de la justificació corresponent a la Diputació de Barcelona, 
atesa la inclusió d’aquesta actuació en el Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.   
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
11.- Examen i aprovació, si escau, de la certificació d’obres única en el 
Projecte executiu de millora d’infraestructura de la xarxa d’aigua de 
consum humà de Sant Pere Sallavinera 2018, actuacions dipòsit Espona.  
 
Examinada la certificació d’obres única, en el Projecte executiu de millora 
d’infraestructura de la xarxa d’aigua de consum humà de Sant Pere Sallavinera 2018, 
actuacions dipòsit Espona, signada pel tècnic facultatiu director de les obres: l’Enginyer 
de camins, Sr. Jordi Quera Miró, i pel Contractista adjudicatari, Anna Maria Castilla 
Miranda, per import de Vint-i-nou mil cent cinquanta-set euros amb noranta vuit 



cèntims d’euro, (29.157,98€), es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres única, en el Projecte executiu de millora 
d’infraestructura de la xarxa d’aigua de consum humà de Sant Pere Sallavinera 2018, 
actuacions dipòsit Espona,  per import de Vint-i-nou mil cent cinquanta-set euros amb 
noranta vuit cèntims d’euro, (29.157,98€). 
 
Segon.- Disposar la remissió de la justificació corresponent a la Diputació de Barcelona, 
atesa la inclusió d’aquesta actuació en el Programa de Manteniment i reposició 
d’inversions, línia de suport econòmic per a infraestructures d’aigües, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.   
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
12.- Llicències d’obres.- 
 
Examinats els expedients de llicència d’obres que tot seguit es relacionen, l’Ajuntament 
Ple, va adoptar, per unanimitat, l’acord d’atorgar la llicència municipal d’obres que hi 
correspon, concedint-se llevat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers: 
 
A la societat XARXA OBERTA DE CATALUNYA, per a la realització d’obres consistents 
en la realització de canalització i registres per connectar l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera amb fibra òptica, a la carretera BV-1033. 
 
A la societat SAPERA MIQUEL, S.L., per a la realització d’obres de pavimentació del 
camí d’accés  a la granja situada al polígon 8, parcel·la 34, del municipi d’Aguilar de 
Segarra. 
 
 
13.- 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 € 

466/864 22.11.2019 Rosamaria Sabaté. Dietes setembre 19 80,05 

467/865 22.11.2019 Rosamaria Sabaté. Dietes octubre 19 80,05 

468/866 22.11.2019 ACA. Autoliquidació cànon aigua 3r trim 19  7.747,12 

469/867 22.11.2019 ACA. Abonament autoliquidació cànon aigua 3r trim 19 -348,62 

470/868 25.11.2019 Publicacions Anoia,sl. Revista "Veu solidària"19 50,00 

471/871 26.11.2019 MªAntònia Cabañés.La Pala.Esmorzar i dinar eleccions membres mesa 115,30 

472/873 26.11.2019 Roger Alemany Jorba. Treballs fusteria Castell Boixadors 8.223,43 

473/875 27.11.2019 Margarita Riera. Nou Estil. Gimnàstica novembre 19 100,00 

474/877 28.11.2019 Dance Factory Manresa. Zumba novembre 19 130,00 

475/*** 29.11.2019 T.T.Seguretat social. Quota octubre 19 1.698,08 

476/880 01.12.2019 Telefonica. Telèfon missatges pc aigua: novembre 19 30,60 

477/881 01.12.2019 Telefonica. Telèfon mòbil alcaldia: novembre 19 56,48 

478/882 01.12.2019 Engisic solucions, sl.Memòries demanar subvencions ACA 2.420,00 

479/883 02.12.2019 Correus. Segells i certificats novembre 19 16,00 
 

Proveïdor/Creditor i concepte TOTAL € 



480/888 03.12.2019 CEMSA. Manteniment xarxa aigua  novembre 19 689,07 

481/892 03.12.2019 Ferreteria Riera. Material manteniments 169,45 

482/893 04.12.2019 Jaume Llorens. Treballs serralleria obra castell Boixadors 12.354,10 

483/902 05.12.2019 Assessoria Martori,slp. Quota desembre 19 239,07 

484/904 05.12.2019 Urcotex. 2ª certificació obra castell Boixadors 20.893,84 

485/905 05.12.2019 Gràfiques Oller, cb. Material oficina divers 60,38 

486/906 05.12.2019 CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA 

 

  
Equip bàsic atenció social setembre-octubre 19 196,04 

  
Sad dependència setembre-octubre 19 197,68 

  
SAT serveis tècnics setembre-octubre 19 259,38 

  
Liquidació gestió residus setembre-octubre 19 3.069,70 

  
Taxa planta compostatge setembre-octubre 19 74,44 

  
Conveni assistència noves tecnologies setembre-octubre 19 313,00 

487/907 05.12.2019 Energia XXI. Llum plaça Major: 4/11/19 a 30/11/19 160,12 

488/908 05.12.2019 Energia XXI. Llum camí Fortesa: 31/10/19 a 30/11/19 20,61 

489/909 05.12.2019 Servicios Microinformatica, sa. Escaner expe. Electrònic 839,20 

490/910 06.12.2019 Energia XXI. Llum masies Querosa: 5/11/19 a 3/12/19 49,34 

491/911 06.12.2019 Energia XXI. Llum Pou Sató: 5/11/19 a 3/12/19 46,57 

492/912 06.12.2019 Energia XXI. Llum Dipòsit Boixadors: 4/11/19 a 3/12/19 195,95 

493/913 06.12.2019 Energia XXI. Llum edifici consistori: 5/11/19 a 3/12/19 164,92 

494/914 06.12.2019 Energia XXI. Llum pou Bassetes: 4/11/19 a 3/12/19 133,64 

495/915 06.12.2019 Energia XXI. Llum pis secretari: 05/11/19 a 3/12/19 9,32 

496/916 06.12.2019 Energia XXI. Llum raval Llavinera: 5/11/19 a 3/12/19 77,08 

497/917 06.12.2019 Energia XXI. Llum camí Fortesa2: 04/11/19 a 3/12/19 76,75 

498/918 09.12.2019 Consorci AOC. Certificat segell electrònic i T-Cat 177,05 

499/921 10.12.2019 TECNOCAT, SA.Còpies fotocopiadora:28/10/19-27/11/19 182,41 

500/922 10.12.2019 Endesa Energia,sau.Llum pou ventura:4/11/19 a 5/12/19 735,12 

501/923 10.12.2019 Energia XXI. Llum edifici escoles: 5/11/19 a 4/12/19 31,01 

502/924 10.12.2019 Energia XXI. Llum local social: 4/11/19 a 5/12/19 315,16 

503/925 10.12.2019 Energia XXI. Llum pis del mestre: 5/11/19 a 3/12/19 38,80 

504/931 12.12.2019 Energia XXI. Augment potència pis del mestre 79,05 

505/932 13.12.2019 Telefonica. Telèfon fix ajuntament: novembre 19 56,91 

506/936 17.12.2019 Ramon Torner. Menjar serveis socials cohesió social 765,90 

507/937 17.12.2019 Rodi Anoia, sl. Bombeta recanvi llum frens furgo ajuntament 2,34 

508/940 19.12.2019 Ramon Torner. Lots Nadal 627,88 

509/941 19.12.2019 Castell3 construccions, sl. Substitució fra. 10/19 15.583,31 

510/943 19.12.2019 Castell3 construccions, sl. Abonament fra. 04/19 -9,99 

511/944 20.12.2019 Anna Mª Castilla. Obra millora xarxa aigua tapa dipòsit 29.157,98 

512/946 20.12.2019 Cristina Blesa. Taichi novembre 19 275,00 

513/947 20.12.2019 Rosamaria Sabaté. Dietes novembre 19 80,05 

514/948 20.12.2019 Rosamaria Sabaté. Dietes desembre 19 80,05 

515/949 20.12.2019 ENIGEST, SL. Direcció obra xarxa aigua tapa dipòsit 2.722,50 

516/953 22.12.2019 Castell3 construccions, sl. Reparació goteres pis mestre 187,65 

  
SUMA 111.776,32 

 
 



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. 


