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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10 de març de 2022 

 

 
 

 

Assisteixen 
 

L’Alcalde  
Francesc Bonet Nieto 

 
Regidors: 

Jordi Orriols Vilaró 
Manel Imedio Bernardo 

Marta Dominguez Gasco 

Jordi Carreras Arisa 
Excusen la seva assistència: 

 
Personal tècnic: 

Sergi Ferrer, TAG 
Maria Poble, arquitecta 

Jordi Lorente, enginyer  
 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Telemàticament, essent les 17:00 

hores del dia 10 de març de 2022, es 
van reunir sota la Presidència del Sr. 

Alcalde, els regidors que al marge es 
relacionen, assistits per la Secretària, a 

l’objecte de celebrar sessió de la Junta 
de Govern Local. 

Obert l’acte per la presidència, es 

procedeix al debat dels assumptes 
inclosos en  
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ORDRE DEL DIA 

 
1.1. JGL2022/8 Ordinari 03/03/2022 

 
2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Aprovació expedient de contractació i plecs de clàusules econòmiques i 

prescripcions tècniques que han de regir la licitació de la gestió de les instal·lacions 
esportives municipals Pinedes del Castellet per concessió de domini públic 

 

2.1.2. Adjudicació de la contractació relativa als serveis de càrrega, actualització i 
mecanització de dades de l'inventari municipal al GPA  

 
2.1.3. Aprovació de conveni per al canvi d'ubicació d'un fanal al carrer Girona, 31 

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Proposta baixa crèdits incobrables ORGT 
 

2.2.2. Aprovació de factures 

 
2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/10133 per tractament psicològic. 
 

2.3.2. Ajut econòmic per sortides escolars del curs 2021-2022 pels alumnes de 
l’Institut Vall del Tenes 

 
2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Devolució fiances 

 
2.4.2. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de UBICACIÓ a nom 

de RMS 
 

2.4.3. Ass.2021/1132 - Aprovar la devolució fiança runa per instal.lació plaques 
solars 

 
2.4.4. Exp,2021/1587 - Aprovar llicència per enderrocar i construir de nou els balcons 

de la finca de UBICACIÓ 

 
2.5. Promoció Econòmica i Turisme 

2.5.1. Justificacio de la subvenció atorgada a l'associació de comerciants "Ronçana 
Comerç Actiu" per actuacions de dinamització comercial i el servei "Porta'm" de l'any 

2021 
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Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 3 de març de 2022, la qual s’aprova 

per unanimitat. 
 

1.1. JGL2022/8 Ordinari 03/03/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Aprovació expedient de contractació i plecs de clàusules econòmiques 
i prescripcions tècniques que han de regir la licitació de la gestió de les 

instal·lacions esportives municipals Pinedes del Castellet per concessió de 

domini públic    
 

És voluntat de l’àrea d’esports de l’Ajuntament, posar de nou en funcionament les 
instal·lacions esportives municipals de Pinedes del Castellet, per a la promoció de 

l’esport i el lleure al municipi, i poder-ho fer al començament de la propera temporada 
d’estiu.  

L’informe de secretaria informa de les necessitats a satisfer pel contracte, que 
inclouen la gestió integral de les pistes esportives, les piscines, gimnàs i el servei de 

bar- restauració. Així mateix, s’estableix el procediment a seguir i legislació aplicable, 

per tal de gestionar el servei de forma indirecta mitjançant la concessió de domini 
públic.  

 
Establertes les característiques i condicions al plec de clàusules 

economicoadministratives i de prescripcions tècniques, i establert el procediment de 
licitació, per procediment obert i diversos criteris d’adjudicació.  

 
D’acord amb els informes emesos i que són favorables als plecs de contractació,  

 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 

tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació, per a la prestació del servei de 
gestió de les instal·lacions esportives municipals Pinedes del Castellet, d’acord amb 

el detall de l’objecte que consta als plecs. 

 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules economicoadministratives i les prescripcions 

tècniques que han de regir la licitació i el contracte per a la gestió de les instal·lacions 
esportives municipals Pinedes del Castellet. 

 
Tercer.- Publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant, accessible a través de 

la pàgina www.ser.cat, tot establint un termini per a la presentació d’ofertes de 26 
dies naturals, a partir del dia següent a la publicació de l’anunci. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.1.2. Adjudicació de la contractació relativa als serveis de càrrega, 

actualització i mecanització de dades de l'inventari municipal al GPA     
 

http://www.ser.cat/
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Vista la necessitat d’executar les actuacions relatives a la  càrrega i actualització de 

dades del patrimoni municipal a GPA que es concreta a l’informe tècnic, i d’acord amb 
el previst a l’article 13/14/15/16/17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 

contractes del sector públic. 
 

Vist que l’objecte del contracte justifica l’interès públic de portar a termes aquestes 
actuacions. 

 
Vist que d’acord amb el valor estimat de l’objecte de contractació que ascendeix a la 

quantia de 5.000 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació menor 

en el cas de serveis és de 15.000 euros (iva exclòs) 
 

Donat que no existeix fraccionament ni alteració del contracte, amb el propòsit 
d’eludir una licitació per la via ordinària. 

 
Vist el decret d’alcaldia núm. 2022/91 de 3 de març de 2022. 

 
Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, d’intervenció i de secretaria 

incorporats a l’expedient.  

 
Vista l’oferta presentada per l’empresa LSP Consulting amb CIF 53330234L que 

ascendeix a la quantia de 5.000 euros (IVA exclòs)  
 

En base al previst als articles 58, 59, 79, 80, 81,87, y 88 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques i 23.3, 29.8, 111 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
ACORDS: 

 
Primer.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor la contractació de les 

actuacions relatives a la  càrrega i actualització de dades del patrimoni municipal a 
LSP Consulting , per un import de 5.000 euros (sense IVA). 

 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-920-227067 “ 

Assessoraments, estudis i treballs tècnics” del pressupost 2022, l’import de 6.050 

Euros (IVA inclòs). 
 

Tercer.- Manifestar que aquest òrgan de contractació no prorrogarà en cap cas 
l’objecte del contracte d’aquest expedient i comprovarà que l’empresa que resulti 

adjudicatària del contracte no ha subscrit altres contractes menors que superin la 
quantia establerta per aquesta modalitat de contractació.  

 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als altres interessats 

de l’expedient.  

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
2.1.3. Aprovació de conveni per al canvi d'ubicació d'un fanal UBICACIÓ 

 
En data 15 de febrer 2022 i número de registre d’entrada 2022-1245, la Sra. JNS 

presenta instància sol·licitant el canvi d’ubicació actual del fanal situat UBICACIÓ, 
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atès que es troba just a la porta d'accés al garatge de l'habitatge de la seva propietat. 

(Veure plànol a l’annex I d’aquest conveni). 
 

Per part de Serveis Territorials s’ha informat favorablement la petició, tot indicant 
que el cost de les obres ha d’anar a càrrec de la sol·licitant, i l’execució a càrrec de 

la brigada municipal. 
 

Vist el conveni de col·laboració entre les dues parts, on s’estableixen les condicions i 
altres aspectes per tal de portar a terme el canvi d’ubicació. 

 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Sra. JNS, propietat de l’immoble 
del carrer Tarragona, 20 i l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per al canvi 

d’ubicació d’un fanal de l’enllumenat públic al UBICACIÓ, per un import de 1.398,41€ 
euros (IVA inclòs). 

 

Segon.- Reconèixer els Drets corresponents a les taxes i ingressos finalistes segons 
detalla el conveni i fer la modificació de crèdit pertinent per tal de finançar la despesa 

pressupostària associada a la present actuació. 
 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades, amb expressió dels 

recursos que corresponguin.  
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Proposta baixa crèdits incobrables ORGT    

 
Examinades les propostes de baixa de diverses taxes i impostos presentades per 

l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), segons 
relacions: 

 

Relació Import Data 

21002 8.328,50 € 07/10/2021 

21003 1.749,65 € 07/10/2021 

21004 2.187,96 € 07/10/2021 

21006 2.838,43 € 07/10/2021 

21007 1.504,44 € 07/10/2021 

TOTAL 16.608,98 €  

 

Relació Import Data 

21008 1.253,14 21/12/2021 

21009 4.981,12 21/12/2021 

21010 236,13 21/12/2021 

21011 3.337,40 21/12/2021 

21012 7.130,53 21/12/2021 
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21014 643,68 21/12/2021 

TOTAL 17.582,00  

 
Vistos així mateix, els tràmits efectuats contra els seus deutors, per a la seva 

realització, resultant finalment crèdits incobrables. 
 

Vistos els informes d’Intervenció, que s’acompanyen a l’expedient. 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Declarar com a crèdits incobrables els que figuren a continuació per un 

import total de 16.608,98 euros i 17.582 euros pels motius assenyalats per l’ORGT, 
i d’acord amb el detall que consta a l’expedient. 

 
Declarar com a crèdits incobrables els que figuren a continuació per un import total 

de 16.608,98 euros i 17.582 euros, pels motius assenyalats per l’ORGT, i d’acord 

amb el detall que consta a l’expedient. 
 

 

Relació Import Data 

21002 8.328,50 € 07/10/2021 

21003 1.749,65 € 07/10/2021 

21004 2.187,96 € 07/10/2021 

21006 2.838,43 € 07/10/2021 

21007 1.504,44 € 07/10/2021 

TOTAL 16.608,98 €  

 

Relació Import Data 

21008 1.253,14 21/12/2021 

21009 4.981,12 21/12/2021 

21010 236,13 21/12/2021 

21011 3.337,40 21/12/2021 

21012 7.130,53 21/12/2021 

21014 643,68 21/12/2021 

TOTAL 17.582,00  

 
 

Segon.- Acordar-ne la seva baixa als efectes comptables. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona i als Serveis 

Econòmics. 
 

 
 

2.2.2. Aprovació de factures    
 

Vistes les factures de la relació núm. O/2022/9 degudament registrades i 

conformades. 
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Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar les factures de la relació O/2022/9 d’import 104.400,30 euros. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/10133 per tractament 
psicològic.    

 
Vist l’informe de l’educadora social de data 3 de març de 2022, és convenient el 

tractament psicològic donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat, per evitar 
l’exclusió social.   

 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Concedir un ajut econòmic d’urgència social per tractament psicològic  pel 
sol·licitant de l’expedient 2013/10133, per 23 sessions de tractament psicològic al 

Centre Terapèutic APINDEP RONÇANA, S.C.C.L., pel 60% del cost, sent un import 
total de 351 euros.  

 
Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 351 euros, 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’acció social: atenció menors en situació de 

risc núm. 2-231-227093.  
 

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3.2. Ajut econòmic per sortides escolars del curs 2021-2022 pels alumnes 

de l’Institut Vall del Tenes    
 

Vist l’informe de l’educadora social de data 7 de març de 2022, per l’ajut  econòmic 
del 50% de l’import per sortides escolars del curs 2021-2022 pels alumnes de 

l’Institut Vall del Tenes. 
 

Atès que la Junta de Govern local de 20 de juliol de 2021 es va aprovar la concessió 
de 139 ajuts de sortides escolars pel curs 2021/2022, per alumnes de cicle infantil, 

primària i secundària, i va prendre l’acord de concedir ajut econòmic per al 50% del 

cost de les sortides escolars.  
 

Atès que 52 alumnes han realitzat sortides escolars i estan matriculats a l’Institut 
Vall del Tenes i es disposa del detall de les sortides i el seu cost, i de l’import 

corresponent al curs escolar 2021/2022.  
 

Es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 

Primer.- Concedir ajut econòmic per les sortides escolars del curs escolar 2021/2022  
pels alumnes de l’Institut Vall del Tenes per un import total de 3.668,50 euros. 

 
Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament de les 

sortides escolars de l’Institut Vall del Tenes per un import total de 3.668,50 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària de subvencions d’infància i joves: sortides 

escolars 2-231-480003.    

 
Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Devolució fiança de les obres de reforma de l’antiga biblioteca Sant 

Jordi    

 
L’empresa adjudicatària de les obres de reforma de l’antiga biblioteca Sant Jordi, 

REFORMES I CONSTRUCCIONS SAHÚN S.L. ha sol·licitat la devolució de la fiança 
dipositada per garantir la correcta execució de l’obra de referència. El termini de 

garantia, establert en 1 any, va finalitzar el dia 9 de novembre de 2021. 
 

Vist l’informe favorable dels Serveis Territorials 
 

Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la devolució de la fiança dipositada per garantir la correcta execució 

de les obres de reforma de l’antiga biblioteca Sant Jordi a l’empresa REFORMES I 
CONSTRUCCIONS SAHÚN S.L, per import de 4.250 euros. 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament i als 

interessats 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.2. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de UBICACIÓ 
a nom de RMS    

 
Atès que en data 22 De Novembre de 2021 i registre d’entrada 2021/8403, El Sr. 

RMS amb DNI XXXXXXXXX fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat 

d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 
2,77 kw. aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 
Atès que en data 26 Gener de 2022 i registre d’entrada 697 es comunica la finalització 

de la instal·lació i s’adjunta la documentació corresponent. 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 28 de gener de 2022, 
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Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

UBICACIÓ compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal 
núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars fotovoltaiques. 

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.3. Ass.2021/1132 - Aprovar la devolució fiança runa per instal.lació 

plaques solars    
 

Atès que PBC mitjançant registre electrònic comú del  MINISTERIO DE POLÍTICA 

TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA - SECRETARÍA GENE amb RE 03/03/2020  ha 
sol·licitat la devolució de la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 

2021/1132 105  per la instal.lació de plaques solars UBICACIÓ 
 

Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  
 

Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 

amb número 2021/1132 105  per la instal·lació de plaques solars al carrer Faisà, 8, 
d’import 30,05€.  

  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
2.4.4. Exp,2021/1587 - Aprovar llicència per enderrocar i construir de nou 

els balcons de la finca de la UBICACIÓ 
 

Atès que GNC amb RE 25/10/2021 ha demanat llicencia d’obres 2021/1587 96 
rehabilitació de façana (amb bastida) a la UBICACIÓ 

 
Atès que la Junta de Govern local en data 25/11/2021 aprovà Aprovar la llicència 

d’obres 2021/1587 96 de GNC per rehabilitació de la façana (amb bastida), a la 

UBICACIÓ 
 

Atès que en data 02/03/2022 han presentat projecte per ampliar l’abast de la ja 
aprovada per enderroc i construir de nou els balcons de l’edifici de la carretera de la 

Sagrera, 62,  
 

Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals,  
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Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar l’ampliació de la  llicència d’obres 2021/1587 96 de GNCper 

rehabilitar façana amb bastida, enderroc i nova construcció dels balcons de la finca 
de la UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars:  

 

1. Durant l’execució dels treballs de rehabilitació de les façanes, caldrà minimitzar 
la pols generada, adoptant aquelles mesures que en minimitzin la seva 

propagació a l’atmosfera (recs periòdics, ús de veles a la bastida, us de veles de 
protecció als vehicles que transportin les runes, humectació de les runes, 

col·locació de veles a les zones d’abassegament, neteja de la calçada del carrer, 
...). 

 
2. En el supòsit de requerir de saques o contenidors, que quedin situats a la via 

pública, caldrà comunicar a l’ajuntament l’ocupació prevista realitzar, i les dates 

per a dur-ho a terme. 
 

3. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 
a les disposicions del Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el 

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, el Decret 
89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, regulador dels residus.  
 

4. La concessió de la present llicència comportarà l’obligatorietat de donar 

compliment al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 
5. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 

a les disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 de 5 
de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (BOE 266/99 de 06/11). 

 
6. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 

a les disposicions determinades als documents bàsics del Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE) que li siguin d’aplicació. 
 

 
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 

954,07€, la fiança d’elements urbanístics val la dipositada en data 25/11/201.  
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.5. Promoció Econòmica i Turisme 
2.5.1. Justificacio de la subvenció atorgada a l'associació de comerciants 

"Ronçana Comerç Actiu" per actuacions de dinamització comercial i el servei 
"Porta'm" de l'any 2021    
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Atès que en data 10 de juny de 2021 es va formalitzar el conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament i l’associació de comerciants “Ronçana Comerç Actiu” de Santa 
Eulàlia de Ronçana, 

 
Atès que l’Ajuntament, segons aquest conveni, va concedir a “Ronçana Comerç Actiu” 

de Santa Eulàlia de Ronçana una subvenció econòmica de 6.150€, per l’execució 
d’actuacions de dinamització comercial i servei Porta’m. 

 

Atès que en data 31 de desembre de 2021 s’aporta la documentació justificativa de 
la subvenció atorgada, 

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 25 de febrer de 2022 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la justificació de les despeses atorgada a l’associació de comerciants 
“Ronçana Comerç Actiu” per l’import detallat en el següent quadre:  

 

Data 
factura 

Emisor NIF 
Emisor 

Campanya Concepte Nº 
factura 

Total 

29/01/2021 XXX XXX Dinamitzaci

ó 

Gener 2021/04 763,20 € 

25/02/2021 XXX XXX Dinamitzaci

ó 

Febrer 2021/07 763,20 € 

25/03/2021 XXX XXX Dinamitzaci
ó 

Març 2021/09 763,20 € 

26/04/2021 XXX XXX Dinamitzaci

ó 

Abril 2021/15 763,20 € 

25/05/2021 XXX XXX Dinamitzaci
ó 

Maig 2021/19 763,20 € 

25/06/2021 XXX XXX Dinamitzaci

ó 

Juny 2021/23 763,20 € 

22/07/2021 XXX XXX Dinamitzaci
ó 

Juliol 2021/28 763,20 € 

24/09/2021 XXX XXX Dinamitzaci

ó 

Agost 2021/32 763,20 € 

24/09/2021 XXX XXX Dinamitzaci
ó 

Setembre 2021/35 763,20 € 

25/10/2021 XXX XXX Dinamitzaci

ó 

Octubre 2021/47 763,20 € 

25/11/2021 XXX XXX Dinamitzaci

ó 

Novembre 2021/56 763,20 € 

21/12/2021 
 

XXX XXX Dinamitzaci
ó 

Desembre 2021/65 763,20 € 

TOTAL      9.158,40

€ 
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Data 

factura 

Emisor Campany

a 

Concepte Total 

25/01/2021 Banc Sabadell Porta'm Manteniment TPV 8,00 € 

25/02/2021 Banc Sabadell Porta'm Manteniment TPV 8,00 € 

25/03/2021 Banc Sabadell Porta'm Manteniment TPV 8,00 € 

26/04/2021 Banc Sabadell Porta'm Manteniment TPV 8,00 € 

25/05/2021 Banc Sabadell Porta'm Manteniment TPV 8,00 € 

25/06/2021 Banc Sabadell Porta'm Manteniment TPV 8,00 € 

26/07/2021 Banc Sabadell Porta'm Manteniment TPV 8,00 € 

25/08/2021 Banc Sabadell Porta'm Manteniment TPV 8,00 € 

25/09/2021 Banc Sabadell Porta'm Manteniment TPV 8,00 € 

25/10/2021 Banc Sabadell Porta'm Manteniment TPV 8,00 € 

25/11/2021 Banc Sabadell Porta'm Manteniment TPV 8,00 € 

27/12/2021 Banc Sabadell Porta'm Manteniment TPV 8,00 € 

Tot l’any Banc Sabadell Porta'm Despeses bancaries  11,05 

TOTAL    107,05

€ 

 
 

Segon.- Traslladar aquest acord a les persones interessades, al departament 
d’Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

I a les 17:25, es dóna per finalitzada la sessió, i s’estén aquesta acta, i jo, la 
secretària accidental ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 

 
 

L’Alcalde     Secretària  


