
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 DE 
SETEMBRE DE 2015 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 9/2015 
Caràcter: Ordinari 
Data: 28 de setembre de 2015 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 21:55 hores 
Lloc: Casa Consistorial de Peramola 
 
 
Hi assisteixen: 
 

Alcaldessa Presidenta: 
Gemma Orrit Capdevila, alcaldessa 
 
Regidors/es: 
Anna Bonet Peláez, regidora 
Josep Codina Solé, regidor 
Imma Ortonobes Alsedà, regidora  
Dolors Espluga Espluga, regidora  

        Jaume Angrill Esteve, regidor 
  
Secretària interventora: 
Maria Teresa Solsona Vila 

 
No assisteixen:  
 
Joan Puig López, regidor 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIORS. 
2.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS- PERSONAL DE NETEJA. 
3.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS -  MONITORATGE DEL MENJADOR DE 



L’ESCOLA  SANT MIQUEL DE PERAMOLA. 
4.- VIA FERRADA REGINA- TANCAMENT PER DETERIORAMENT. 
5.- CASTELL DE PERAMOLA – ORDRE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REPARACIÓ NECESSÀRIES PER EVITAR EL PERILL I PER CONSOLIDAR L’EDIFICI 
  I PROTEGIR L’EDIFICACIÓ. 
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2014. 
7.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
8.- APROVACIÓ DE FACTURES. 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
La presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos en 
l’Ordre del dia. 
 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIORS. 
 
L’Alcaldessa sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes, que els van 
ésser distribuïdes juntament amb la convocatòria, de les sessions anteriors 
següents: 
 

- Sessió ordinària de data 27 de juliol de 2015 (núm. 7/2015). 
- Sessió extraordinària de data 1 de setembre de 2015 (núm. 8/2015). 

 
El Ple les aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS- PERSONAL DE NETEJA. 
 
Atesa la necessitat de contractar el servei de neteja de diverses dependències 
municipals dins del terme municipal s’ha demanat pressupost a l’empresa ÒPTIMA 
LA SEU, S.L.U., que s’ofereix a dur a terme l’esmentat servei 15 hores/setmana 
per import de 850,77 €/mensuals, IVA exclòs, i atès que s’ha constatat que hi ha 
aplicació pressupostària suficient per atendre aquesta despesa. 
 
Atès el disposat a l’article 138.3, i a la disposició addicional segona del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 
12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, el Ple de l’Ajuntament de Peramola, per unanimitat 
dels membres presents, ACORDA: 
 



Primer. Adjudicar el contracte menor per al servei de neteja de diverses 
dependències municipals dins del terme municipal de Peramola a l’empresa 
ÒPTIMA LA SEU, S.L.U., amb CIF B-25617697, domiciliada al carrer Sant Agustí 
número 15 de la Seu d’Urgell (25700), 15 hores/setmana per import de 850,77 
€/mensuals, IVA exclòs, amb data d’efectes d’inici del contracte el dia 1 d’octubre 
de 2015  i un termini d’execució de sis mesos, fins el dia 31 de març de 2016. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida corresponent del Pressupost 
vigent.   
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens el regidor Sr. Codina. 
 
 
3.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS -  MONITORATGE DEL MENJADOR DE 
L’ESCOLA  SANT MIQUEL DE PERAMOLA. 
 
Atesa la necessitat de contractar el servei de monitoratge del menjador de l’Escola 
Sant Miquel de Peramola s’ha demanat pressupost a la Sra. Raquel Codina 
Miquela, que s’ofereix a dur a terme l’esmentat servei per import de 8 €/hora, IVA  
exclòs, i atès que s’ha constatat que hi ha aplicació pressupostària suficient per 
atendre aquesta despesa. 
 
Atès el disposat a l’article 138.3, i a la disposició addicional segona del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 
12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, el Ple de l’Ajuntament de Peramola, per unanimitat 
dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor per al servei de monitoratge del menjador de 
l’Escola Sant Miquel de Peramola, curs 2015-2016, a la Sra. Raquel Codina 
Miquela , amb NIF 52.309.628-S, domiciliada al Carrer Església, s/n de Peramola 
(25790), per import de 8 €/hora, IVA  exclòs, amb data d’efectes d’inici del 
contracte el dia 14 de setembre de 2015  i  fins al mes de febrer de 2016. 
 
Segon. Informar a l’empresa adjudicatària que haurà de dur un control diari de 
l’alumnat usuari del menjador escolar, el qual estarà sota l'autoritat de la monitora 
del menjador. L’empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat derivada de la 
prestació del servei de menjador i de la utilització d’espais públics, només de 
l’alumnat usuari del menjador escolar.  
 
Tercer. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida corresponent del Pressupost 
vigent.   



 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte el regidor Sr. 
Codina. 
 
 
4.- VIA FERRADA REGINA- TANCAMENT PER DETERIORAMENT. 
 
Vist l’informe tècnic 260/14 UIM-1 realitzat per membres de la Unitat d’Intervenció 
en Muntanya arran de la inspecció que es va realitzar el 25 d’abril de 2014 a la Via 
Ferrada Regina d’aquest terme municipal (Alt Urgell), el qual posa de manifest el 
mal estat de la instal·lació esportiva, a l’efecte que es prenguin les mesures 
adients per resoldre les deficiències que poden posar en perill la seguretat dels 
usuaris de l’esmentada instal·lació.  
 
Donat el mal estat de la Via Ferrada Regina el Ple de l’Ajuntament de Peramola, 
per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- No autoritzar l’ús de la Via Ferrada Regina ubicada en aquest terme 
municipal (Alt Urgell), i procedir al seu tancament per deteriorament. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als propietaris dels terrenys, a la Unitat 
d’Intervenció en Muntanya dels Mossos d’Esquadra, als GRAE de Bombers, als 
Agents Rurals, a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, i al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
 
5.- CASTELL DE PERAMOLA – ORDRE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REPARACIÓ NECESSÀRIES PER EVITAR EL PERILL I PER CONSOLIDAR 
L’EDIFICI   I PROTEGIR L’EDIFICACIÓ. 
 
Vist l'informe del tècnic municipal Sr. Manel Cecília Averós, de data 10 de març 
2015, en què es considera necessari l’adopció d’una sèrie de mesures que 
garanteixin l’estabilitat i la seguretat en relació amb l’edifici de la seva propietat 
conegut com Castell de Peramola, Monument Nacional declarat segons el Decret 
de 22 d’abril de 1949 i amb número d’inventari: RI 51-6426, amb referència 
cadastral núm. 67789A1CG5567N0001WH. 
 
Donat el risc de despreniment de pedres, etc., de les façanes, amb el conseqüent 
perill per als vianants. 
 
Segons es desprèn de la Nota Simple Informativa del Registre de la Propietat de 
Solsona, de data 25 de setembre de 2015, el Castell de Peramola (finca núm. 
1228) és propietat dels senyors següents:  



-Juan Baro Ginesta, la defunció del qual va tenir lloc el dia 12 de maig 1937, 
segons certificació del Registre Civil de Peramola.  
- Francisco Soler Soler, la defunció del qual va tenir lloc el dia 20 de febrer 1953, 
segons certificació del Registre Civil de Peramola. 
- Jose Roca Sala, 
- i Mercedes Ribera Massuet, la defunció de la qual va tenir lloc el dia 23 d’agost 
de 2002, segons certificació del Registre Civil de La Seu D’Urgell. 
 
Atès el disposat a l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text 
refós de la Llei d’urbanisme, l’article 253.2  i 254.1 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Atès que l’article 25 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català, diu el següent: 
“Deure de preservació i manteniment 
1. Els propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors de béns culturals 
d’interès nacional o béns catalogats els han de preservar i mantenir per assegurar 
la integritat de llur valor cultural. L’ús a què es destinin aquests béns ha de 
garantir-ne sempre la conservació. 
2. Els béns culturals d’interès nacional i els béns catalogats no poden ésser 
destruïts. 
3. Els propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors de béns culturals 
d’interès nacional o béns catalogats han de permetre l’accés dels especialistes als 
dits béns, per tal que puguin estudiar-los i catalogar-los convenientment.” 
 
Atès que l’article 34.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català, diu que qualsevol intervenció que es pretengui realitzar en un monument 
històric d’interès nacional ha d’ésser autoritzada pel Departament de Cultura, en el 
termini que sigui establert per reglament, prèviament a la concessió de la llicència 
municipal. 
 
Atès que l’article 34.6 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català, diu que “6. Si, com a conseqüència del mal estat d’un immoble d’interès 
nacional, l’ajuntament corresponent ha d’adoptar mesures per evitar danys a 
tercers, cal que ho comuniqui prèviament al Departament de Cultura, el qual 
disposa d’un termini de quaranta-vuit hores per a determinar les condicions a què 
s’ha de subjectar la intervenció.  
 
Atès que els treballs necessaris per evitar el possible perill a la via pública i a 
tercers els ha d’efectuar, en primer lloc, la propietat, i, en segon lloc, l’Ajuntament 
– en aplicació de la legislació urbanística vigent- mitjançant ordres d’execució. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Peramola, per unanimitat dels membres 
presents, ACORDA: 
 
Primer.- ORDENAR als Srs. Juan Baro Ginestà i hereus, Francisco Soler Soler i 



hereus, Jose Roca Sala , i a la Sra. Mercedes Ribera Massuet i hereus, que en el 
termini de 10 dies sol·licitin al Departament de Cultura l’aprovació de la intervenció 
en l’edifici conegut com Castell de Peramola, Monument Nacional declarat segons 
el Decret de 22 d’abril de 1949 i amb número d’inventari: RI 51-6426, per tal 
d’efectuar les obres de reparació necessàries per complir els requisits de seguretat 
d’acord amb l’informe del tècnic municipal Sr. Manel Cecília Averós, de data 10 de 
març 2015. 
 
Segon.- ORDENAR als Srs. Juan Baro Ginesta i hereus, Francisco Soler Soler i 
hereus, Jose Roca Sala , i a la Sra. Mercedes Ribera Massuet i hereus, que en el 
termini de 10 dies, des de que obtinguin l’autorització del Departament de Cultura 
per a la intervenció esmentada al punt primer, iniciïn les obres de reparació 
necessàries per complir els requisits de seguretat en l’edifici conegut com Castell 
de Peramola, Monument Nacional. 
 
Tercer.- Advertir-los que, si no ho fan així, l'Ajuntament podrà acordar:  
- L'execució  de   les  obres  a  càrrec  dels  interessats  i   incoar  el corresponent 
expedient disciplinari. 
- Imposar  multes coercitives, que es poden reiterar fins que es compleixi 
l'obligació de conservació. 
 
Quart.- Que es notifiqui aquest acord als interessats,  i es comuniqui als Serveis 
Territorials a Lleida del Departament de Cultura. 
 
 
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2014. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 van ser sotmesos a 
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen en 
data 5 d’agost de 2015. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 153 de 11 d’agost de 2015, pel període reglamentari, no se’n 
varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 212 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de comptabilitat per a 
l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i 
el contingut. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Peramola, per unanimitat dels membres 
presents (6 de 7), ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a 
l’exercici 2014, integrats pels següents estats bàsics: 
 



BALANÇ DE SITUACIÓ: 
 
ACTIU 
 
Immobilitzat material ............................................................................      11.322,48 € 
Immobilitzat immaterial .......................................................................                0,00 € 
Inversió en infraestructura i béns d’us general  .................................. 1.945.051,96 € 
Existències ............................................................................................             0,00 €    
   
Deutors .................................................................................................   236.324,67 € 
Tresoreria .............................................................................................     10.771,59 € 
Inversions financeres temporals.............................................................            0,00 €     
Ajustos per periodificació.......................................................................             0,00 € 
 
TOTAL ACTIU ....................................................................................  2.203.470,70 € 
 
PASSIU 
 
Patrimoni i reserves ..............................................................................   528.680,03 € 
Resultats d’exercicis anteriors.............................................................. 1.421.529,61 € 
Provisions .............................................................................................              0,00 €    
  
Deutes a llarg termini ...........................................................................               0,00 € 
Deutes a curt termini ............................................................................    104.375,27 € 
Ajustos per  periodificació ....................................................................               0,00 €   
   
Estalvi de l’exercici ...............................................................................    148.885,79 € 
 
TOTAL PASSIU ..................................................................................   2.203.470,70 € 
 
COMPTE DE RESULTATS: 
 
Vendes i ingressos ................................................................................   415.240,99 €   
   
Despeses explotació .............................................................................   266.355,20 € 
Resultats de l’exercici ...........................................................................    148.885,79 €   
  
 
ESTAT DE DESPESES EXERCICI EN CURS: 
 
Pressupost inicial de despeses:........................... 430.496,92 € 
Modificacions de despeses:................................... 56.786,29 € 
Pressupost definitiu de despeses:.......................  487.283,21 € 
Obligacions reconegudes:...................................  362.749,01 € 
Despeses pagades:.............................................. 297.901,99 € 
Obligacions pendents de pagament: ....................  64.847,02 € 
 
ESTAT DE DESPESES D’EXERCICIS TANCATS: 
 
Obligacions reconegudes netes ...........................................................  71.344,46 €     



Pagaments ordenats .............................................................................  71.232,93 € 
Obligacions pendents d’ordenar el pagament ......................................       111,53 € 
Pagaments realitzats .............................................................................  71.232,93 € 
 
 
ESTAT  D’INGRESSOS EXERCICI EN CURS: 
 
Pressupost inicial d’ingressos: .............................   430.496,92 € 
Modificacions d’ingressos: ...................................     56.786,29 € 
Pressupost definitiu d’ingressos:..........................    487.283,21 € 
Drets reconeguts:.................................................     415.240,99 € 
Recaptació neta: ..................................................    257.728,57 € 
Drets pendents de cobrament:...............................  157.512,42 € 
 
ESTAT D’INGRESSOS D’EXERCICIS TANCATS: 
 
Drets reconeguts.................................................................................  200.024,08 €       
  Drets anul·lats ....................................................................................             0,00 €     
   
Drets reconeguts nets ......................................................................... 200.024,08 €       
   
Drets de recaptació ............................................................................  121.747,87 €      
Baixes per insolvència i altres ...........................................................              0,00 €       
   
Total de liquidacions cancel·lades ........................................................          0,00 €        
Drets reconeguts pendents nets ..........................................................   78.276,21€    
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 
 
Drets reconeguts nets.....................................................................  415.240,99 € 
Obligacions reconegudes netes .....................................................  362.749,01 € 
Resultat pressupostari .....................................................................   52.491,98 € 
Ajustaments positius: .......................................................................            0,00 € 
Ajustaments negatius:.......................................................................   12.956,05 € 
Despeses finançades amb romanent de tresoreria..........................   20.000,00 € 
Resultat  pressupostari ajustat ....................................................        85.448,03 € 
 
ESTAT TRESORERIA: 
 
1.- Total pagaments pressupostaris i no pressupostaris .................    405.435,86 € 
2.- Existències finals .........................................................................      10.771,59 € 
3.- Total cobraments pressupostaris i no pressupostaris ................    413.046,86 € 
4.- Existències inicials .......................................................................       3.160,59 € 
 
ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
1. (+) FONS LÍQUIDS TRESORERIA FINAL EXERCICI  10.771,59 €
2. (+) DEUTORS PENDENT COBR. FINAL EXER.  244.690,64 €
    (+) Press. ingrés exer. Corrent 157.512,42 € 
    (+) Press. ingrés exer. Tancats 78.276,21 € 



    (+) D´altres operacions no pressupostàries 8.902,01 € 
    (-) Cobraments realitzats pendents 
         d’aplicació definitiva 

0,00 € 

3. (-) CREDIT. PENDENT PAG. FINAL EXER.  66.791,38 € 
    (+) Press. desp. exer. Corrent 64.847,02 € 
    (+) Press. desp. exer. Tancats 111,53 € 
    (+) D'altres operacions no pressupostàries 2.630,43 € 
    (-) Pagaments realitzats pendents d’aplic. definitiva 797,60 € 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)  188.670,85 €
II. Saldos de dubtós cobrament  9.163,57 €
III. Excés de finançament afectat  0,00 €
IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 179.507,28 €
 
Segon.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a 
resultat de l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el 
que determinen els articles mencionats en la part expositiva. 
 
 
7.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcaldessa dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 54 a 63 de 
l’any 2015 que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 27 
de juliol de 2015 i la data d’avui, i que són els següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm.  54/2015, de data 5 d’agost de 2015, d’informació 
pública l’expedient d’obres 15/2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 55/2015, de data 6 d’agost de 2015, d’acceptació 
d’ajut de l’IEI, i d’aprovació dels premis de l’Acta del Jurat Qualificador per a 
l’actuació “I PREMI GUILLEM DE BELIBASTA “NARRATIVES 
D’AVENTURES A LA NATURA”. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 56/2015, de data 26 d’agost de 2015, de 
convocatòria de Ple ordinari pel dia 1 de setembre de 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 57/2015, de data  26 d’agost de 2015, de proposta 
de representant de l’Administració per les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 58/2015, de data 1 de setembre de 2015, de 
delegació de competència per a la celebració d’un matrimoni civil. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 59/2015, de data 1 de setembre de 2015, de 
tancament de compte corrent de l’oficina 0407 de BANTIERRA. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 60/2015, de data 1 de setembre de 2015, de 
determinació de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 61/2015, de data 9 de setembre de 2015, 
d’aprovació de factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 62/2015, de data 16 de setembre de 2015, per tal 
d’incloure en l’ordre del dia de la propera sessió plenària l’aprovació del 
Compte General de la corporació exercici 2014. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 63/2015, de data 23 de setembre de 2015, de 
convocatòria de Ple ordinari pel dia 28 de setembre de 2015. 

 
 
8.- APROVACIÓ DE FACTURES. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 
 

N.Reg. Text NIF. Raó social interessat Núm. Fac. Data Fac. Import líquid
   

000262 Manteniment ascensor B60600897  MARVI ASCENSORES S. L. 01/09/2015 77,85
 setembre  

000263 ÀCID DESINCRUSTANT I B25052952 TASHIA, S.L. 153785 31/08/2015 334,06
 MATERIALS  

000264 Servei neteja juliol 46618500F GRADOS CABEZAS ANA MARIA juliol 31/07/2015 238,00
000265 Servei neteja agost 46618500F GRADOS CABEZAS ANA MARIA  31/08/2015 325,50
000266 Gestoria agost B25376187 GESTIÓN Y FORMACIÓN 43 08/09/2015 57,50

  HOSTELERIA SL  
000267 Termòmetre piscina F25003898 PIRENAICA SOCIETAT 5900 31/08/2015 2,30

  COOPERATIVA  
000268 Subministraments A25445131  Corporació alimentaria 57909 31/08/2015 210,58

 Festa Major Tragó  Guissona  
000269 Tendals piscina 41073036G JORGE MIGUELSANZ, 17 08/09/2015 508,20

  MERCEDES  
000270 Pintura verda  39325558C GRIFELL I PONS SALVADOR 2286 31/08/2015 264,81
000271 Contracte eventual B82846825 ENDESA ENERGIA XXI S.L. 260 17/08/2015 459,03

 Festa Major  
000272 Enllumenat Tragó A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P3A501N01111

00   
04/09/2015 208,30

000273 Enllumenat Barri del Cané A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P3A501N01105
13   

03/09/2015 171,93

000274 Electricitat A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P3A501N01124
04   

08/09/2015 398,84

 Ajuntament  
000275 Enllumenat Barri del Roser A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P3A501N01105

12   
03/09/2015 216,54

000276 Analítiques piscina A25244849  EUROFINS 
AGROAMBIENTAL,S.A. 

F9152277_15_1 15/09/2015 137,55

000278 Clor piscines B25052952 TASHIA, S.L.  10/09/2015 398,09
 Tiquets mes de setembre CORREUS  43,53

  TOTAL= 4.052,61

 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21:55 hores, l'alcaldessa aixeca la 
sessió de la qual, com a secretària interventora, n'estenc la present acta.   

  
La secretària interventora    Vist i plau 



L'Alcaldessa 


