ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE DESEMBRE
DE 2019

Identificació de la sessió
Núm. JGL2019000023
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 9 de desembre de 2019
Hora d’inici: 18:30 h
Hora de fi: 19:00 h
Lloc: Sala de Juntes

Hi assisteixen:
Carles Valls Arno, Alcalde
Ramon Roig Sole, Regidor/A
Alexis Saez Monleon, Regidor/A
Montserrat Garcia Oliva, Regidor/A
Montserrat Sayos Muntal, Regidor/A
Oriol Usart Sanchez, Regidor/A
M Mercedes Mauri Puig, Regidor/A
Miriam Menendez Galceran, Secretària
Amb veu i sense vot:

Han Excusat la seva presència

No han Excusat la seva presència

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (25/11/2019)
2.- INFORMES REGIDORIES
3.- APROVACIÓ LLICÈNCIES D'OBRES
4.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ FIANCES
5.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ FIANCES OBRES
6.- PRECS I PREGUNTES
7.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA

7.1.- ACTIVITAT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
7.2.- APROVACIÓ CONTRACTE MENOR D'OBRES AL COL·LECTOR DE
SANEJAMENT DE LA CARRETERA MORTA I A L'ÀREA D'APORTACIÓ
7.3.- AUTORITZACIO I DISPOSICIO DE DESPESES-FACTURES JGL 09/12/2019

Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada per la secretàri l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui
ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (25/11/2019)
Oberta la sessió i llegida per la secretària municipal l’acta de la sessió anterior (25/11/2019),
els membres de la Junta aproven el text per assentiment unànime.
En conseqüència la presidenta autoritza la seva transcripció al llibre corresponent.

2.0.- INFORMES REGIDORIES

3.0.- APROVACIÓ LLICÈNCIES D'OBRES

APROVACIÓ LLICÈNCIES D’OBRES

Informades pels serveis tècnics de l'Ajuntament i amb les condicions particulars que en ells
s’estableixen i generals que s’indiquen.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia i el Ple d’aquest Ajuntament, la Junta
de Govern Local, coneixedora dels informes tècnics i/o jurídics que consten a l’expedient
corresponent, acorda per unanimitat l’atorgament de les llicències que segueixen a
continuació, aprovant-se la liquidació per aplicació de les ordenances fiscals corresponents:

 A G.M.F. en nom de El Puig de Balenyà, SLU amb CIF B66024720, amb adreça fiscal
al Mas El Puig de Balenyà, per la llicència d’obres per fer els revestiments interiors de
les habitacions i bany de la planta baixa de la casa de colònies El Puig de Balenyà,
consistents en enrajolar els terres, parets de bany i dutxes i disposició de fals sostre,
segons sol·licitud que consta a l’expedient d’obres 2436-000077-2019. No s’escau
emetre nova liquidació provisional, ja que l’ICIO fou liquidat en el seu dia, i per tant no es
pot emetre de nou un impost sobre un concepte i una base liquidadora per la qual ja s’ha

liquidat anteriorment en els expedients precedents.

Amb els següents condicionants, informats per l’arquitecte municipal:
1- Caldrà acreditar la finalització de l’obra presentant a l’ajuntament el
Certificat final d’obra emès per la direcció facultativa.
2- D’acord amb l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la intervenció
administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl, la llicència sol·licitada
correspon tramitar-la de conformitat amb el tipus 2.1, i per tant, segons
l’article 9 de l’esmentada ordenança, el termini per a l’inici i la finalització de
l’execució de les obres serà el següent:


Llicències d’obres amb projecte d’edificació: 1 any per iniciar les
obres i 2 anys per finalitzar-les (total 3 anys).

3- Les obres no es podran variar de manera substancial les obres tal i com
eren previstes en el projecte aprovat de manera definitiva per la Comissió
territorial d’urbanisme, acord de 22/9/2009.
4- Les obres han de ser executades sota la supervisió dels tècnics que consten
a l’expedient, o de nous tècnics que, si escau, la sol·licitant indicarà a
l’Ajuntament abans de l’inici de les obres.
Aquesta llicència d’obres caducarà si en finir qualsevol dels terminis assenyalats no s’han
començat o acabat les obres.

Les llicències s’entenen atorgades sense perjudici de tercers i conforme al projecte o
documentació presentats.

Els titulars d’aquestes autoritzacions, o els qui per compte d’ell actuïn caldrà que adoptin
totes les mesures de seguretat a l’obra i a la via pública, i hauran d’atenir-se en fer ús de
la mateixa, a les condicions habituals, a les previstes en les ordenances municipals i en la
resta de les disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions
vigents, així com procedir, prèviament, a fer efectives a les oficines municipals les
quantitats liquidades.

S’haurà de complir amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció
de riscos laboral i el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, mitjançant la
presentació del corresponent estudi de seguretat i salut.

El gual d’accés al garatge haurà de tenir les següents característiques:


Caldrà utilitzar peces adequades per aquest ús:
o – vorera inferior a 1,40 m d’ample V-17

o
o




– vorera entre 1,40 m i 2,00 m
– voreres superiors a 2 m

V-40
V-60

No es repicarà la voravia actual
No es modificaran les rasants de la vorera en cap dels seus sentits
S’hauran de restituir les infraestructures afectades

Quan les obres que s’autoritzin es trobin properes a fils telefònics o instal·lacions de
qualsevol altre servei públic, el beneficiari quedarà obligat a donar-ne compte per tal de
prevenir els perjudicis que s’hi poguessin ocasionar, fent-se càrrec de les despeses que es
derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat els elements urbanístics que
quedessin afectats com a conseqüència de l’obra autoritzada.

Quan, amb la llicència d’obres, s’autoritzi l’obertura de rasa a la via pública, és obligatòria
la seva senyalització mitjançant senyals de perill d’obres i la corresponent il·luminació,
també seran tapades amb planxes de forma que ningú pugui prendre mal. Caldrà que es
procedeixi a tallar el paviment prèvia excavació de la rasa, així com la realització de provetes
de compactació abans de la reposició del paviment, amb una compactació del 95% del p.m.
Abans d’obrir la vorera caldrà que el peticionari s’informi de si hi passa cap servei com
l’enllumenat públic, aigua, o altres, per tal d’evitar talls de subministrament innecessaris.

També el material que ocupi la via pública, sorra, totxanes, etc., així com les grues o altres
màquines relacionades amb l’obra, estaran senyalitzades mitjançant senyals de perill
d’obres i la corresponent il·luminació. Les sorres, gravilles, etc., estaran protegides en el
seu voltant, de manera que en cas de pluja no puguin ser arrossegades per l’aigua i així
evitar que quedin tapats els embornals.

La concessió d’aquesta llicència no autoritza en cap cas la instal·lació d’activitats.

Caldrà realitzar les obres amb estricta subjecció a la sol·licitud, als plànols, a la memòria i
a la resta de documentació presentada a l’Ajuntament, amb respecte rigorós al
planejament urbanístic i a les disposicions aplicables. Qualsevol modificació introduïda en
el projecte durant l’execució de les obres ha d’obtenir l’aprovació municipal.

Caldrà reparar o indemnitzar els danys que es causin als elements d’urbanització.

En el cas que s’hagués d’ocupar la via pública, caldrà prèviament sol.licitar la
corresponent autorització.

Caldrà col.locar i mantenir en bones condicions durant el termini d’execució de les obres,
en lloc perfectament llegible des de la via pública, la placa informativa homologada per
l’Ajuntament, que es lliurarà al/a la titular de la llicència.

Caldrà retirar, en el termini de 7 dies després d’acabada l’obra, els materials sobrants, les
bastides, les tanques i les barreres.

Caldrà disposar a l’obra d’un exemplar del projecte aprovat, del plànol d’alineacions i
rasants, si s’escau, i del document acreditatiu de la llicència municipal. La documentació
s’ha de mostrar a requeriment del personal que depèn de l’Ajuntament, encarregat de la
inspecció d’obres.

Caldrà comunicar a l’Ajuntament l’inici i l’acabament de les obres.

Caldrà realitzar les obres sota la direcció facultativa. La renúncia o l’absència de personal
tècnic director invalida l’eficàcia de la llicència d’obres i no es podran reiniciar fins que es
notifiqui a l’Ajuntament el nomenament del nou personal tècnic director.

El serveis tècnics municipals podran examinar si les obres o les instal·lacions realitzades
s’ajusten a la llicència concedida i en cas que no sigui així, s’incoarà el corresponent
expedient de disciplina urbanística.

D’acord amb l’art. 9.7 de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal.lacions i obres, se us informa que teniu el termini d’UN MES,
comptador des del dia següent a la finalització de l’obra, per declarar el cost real i efectiu.

Documentació a presentar:

-

-

-

Autoliquidació -Model 600- presentada per l’obligat tributari a la Delegació
de la Direcció General de Tributs o Oficina Liquidadora de la Generalitat de
Catalunya per l’Impost sobre actes jurídics documentats, en inscriure la
declaració d’obra nova al Registre de la Propietat.
Pòlissa completa de l’assegurança decennal subscrita, en compliment del
que disposa l’art. 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de
l’Edificació.
Certificació a origen de les obres emesa pel contractista, o certificació final
del facultatiu director de les obres on consti el cost final de l’obra.
Acta de recepció de l’obra.

Així mateix l’informem que d’acord amb l’art. 27 de la LGT s’exigiran recàrrecs per
declaració extemporània del 5, 10 o 15 per cent, sense requeriment previ de
l’Administració, si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua dins els tres, sis
o 12 mesos següents al terme del termini establert per a la presentació.

Si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua una vegada transcorreguts 12
mesos des del termini establert per a la presentació, el recàrrec és del 20 per cent més
els interessos de demora.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ FIANCES

APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE FIANCES

Informada favorablement pels serveis tècnics i pel servei d’Intervenció de l’Ajuntament la
sol·licitud del senyor JM.R.C. en nom de Bon Preu, SAU amb CIF A08665838, amb adreça
fiscal a la Ctra. C-17 km 73 de 08509 Les Masies de Voltregà, de devolució de les fiances
corresponents a la llicència d’obres número 110/09, en concepte de residus de construcció,
residus d’enderroc i residus d’excavació.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia i el Ple d’aquest Ajuntament, la Junta
de Govern Local acorda per unanimitat:

PRIMER.- Procedir al retorn de la fiança dipositada pels residus de construcció d'import
360’60 euros; la fiança per residus d’enderroc d’import 300’51 i la fiança per residus
d’excavació d’import 120’20 euros sol·licitades pel senyor JM.R.C. en nom de Bon Preu,
SAU (exp. obres 110/09).

SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ FIANCES OBRES

APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE FIANCES

CARLES VALLS ARNÓ, Alcalde President de l’Ajuntament de Balenyà

Vista la sol·licitud del senyor AM.R.M. amb NIF ***3329**, amb adreça fiscal..., de devolució
de la fiança corresponent a la llicència d’obres número 2436-000048-2019, en concepte de
reposició de paviment.

Vist l’informe favorable del servei d’intervenció de l’Ajuntament.

Vist l’informe favorable dels serveis tècnics de l’Ajuntament, que diu el següent:

“...
Primer. Pel que fa a la devolució de la fiança de reposició de paviment, s’ha fet visita
d’inspecció a dia 25 de novembre de 2019 i no s’observa que s’hagi malmès la via pública
amb l’enderroc, no obstant, la vorera es troba trencada però aquesta es refarà quan es
finalitzi l’obra nova i la seva reposició anirà condicionada amb la fiança de la nova
edificació.
En conseqüència s’informa FAVORABLEMENT la devolució de la fiança de reposició de
paviment.”
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia i el Ple d’aquest Ajuntament, la Junta
de Govern Local acorda per unanimitat:

PRIMER.- Procedir al retorn de la fiança dipositada per reposició de paviment d’import 720
euros sol·licitada pel senyor AM.R.M. (exp. obres 2436-000048-2019).

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- PRECS I PREGUNTES

7.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA

7.1.- ACTIVITAT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

ACTIVITAT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

Un cop efectuada la declaració d’urgència a què es refereix l’article 83 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb el quòrum d’unanimitat
del nombre legal de membres d’aquest òrgan, la Junta de Govern local passa a examinar
l’assumpte indicat.

Vista la sol·licitud presentada per la senyora R.E.M., en representació de l’empresa
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA, amb CIF A78923125, de data 7 d’octubre de
2019, per a la modificació de l’activitat existent de prestació del servei de telefonia mòbil,
al polígon 15, parcel·la 6, Banyeres.

Vist l’informe favorable de data 2 de desembre de 2019 emès per l’enginyer tècnic
industrial que presta serveis a aquest Ajuntament, en el que fa constar que l’activitat
esmentada està classificada com a declaració responsable.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia i el Ple d’aquest Ajuntament, la Junta
de Govern Local acorda per unanimitat el següent:

Primer.- Donar-se per assabentat de la modificació de l’activitat existent de prestació del
servei de telefonia mòbil, al polígon 15, parcel·la 6, Banyeres, a nom de TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA SA, d’acord amb les mesures correctores que en tot moment
s’hauran de complir segons informe efectuat per l’enginyer que es reprodueix a
continuació:

“F.B.F., enginyer tècnic industrial, a petició de Secretaria i referent a la documentació
presentada per el Sra. R.E.M. amb DNI ***7671** en representació de l’empresa
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA NIF: A-78923125, en data 7 d’OCTUBRE de
2019.

INFORMO:

Activitat:

MODIFICACIÓ ACTIVITAT EXISTENT PRESTACIÓ SERVEI TELEFONIA
MÒBIL

Sol·licitant:

R.E.M. (TELEFÓNICA MOVILES, SA)

Situació:

Polígon 15, parcel·la 6, Banyeres (08017A015000060000OR)

08550 HOSTALETS DE BALENYÀ

Classificació de l’activitat segons Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica:

L’activitat es classifica dins 422 “Construcció xarxes”, 4222 “Construcció xarxes
elèctriques i telecomunicacions” com a Annex I sotmès a DECLARACIÓ
RESPONSABLE.

La documentació aportada és correcte i suficient.

S’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud amb l’adopció de les mesures següents:

1. Compliment de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de Balenyà.
2. Abans de l’inici de l’activitat cal tenir legalitzada davant dels serveis de industria de
la Generalitat de Catalunya totes les instal·lacions sotmeses a reglamentació
específica, si s’escau.”

Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la tramitació i expedició de l’expedient
d’activitat de declaració responsable, d’acord amb el que preveu l’Ordenança fiscal
número 27 reguladora de les taxes per la intervenció administrativa en activitats i
instal·lacions, per import de 433,08 euros.

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

7.2.- APROVACIÓ CONTRACTE MENOR D'OBRES AL COL·LECTOR
SANEJAMENT DE LA CARRETERA MORTA I A L'ÀREA D'APORTACIÓ

DE

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR D'OBRES AL COL·LECTOR DE SANEJAMENT
DE LA CARRETERA MORTA I A L'ÀREA D'APORTACIÓ

Un cop efectuada la declaració d’urgència a què es refereix l’article 83 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb el quòrum d’unanimitat
del nombre legal de membres d’aquest òrgan, la Junta de Govern local passa a examinar
l’assumpte indicat.

Es considera necessari portar a terme la contractació d’obres al col·lector de sanejament
de la carretera morta i a l’àrea d’aportació.

R.F.B. amb NIF ***4629** ha presentat pressupost per la realització de les obres
esmentades, per import de 25.200 euros més el 21% d’IVA (5.292 euros) que suma un
total de 30.492 euros.

Atès que la competència per a contractar és de la Junta de govern local quan l’import de la
contractació no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

Vist que d’acord amb el que determinen els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en els contractes menors,
que es defineixen exclusivament per la seva quantia, la tramitació de l’expedient només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.

Vist que l’article 118.1 de la LCSP determina que seran considerats contractes menors
d’obra aquells la quantia dels quals no excedeixi de 40.000 euros, exclòs l’IVA.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia i el Ple d’aquest Ajuntament, s’acorda per
unanimitat el següent:

Primer.- Aprovar el contracte menor relatiu a la contractació d’obres al col·lector de
sanejament de la carretera morta i a l’àrea d’aportació, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 160 61900 del pressupost de despeses de l’ajuntament de Balenyà per a
l’exercici 2019, per un import total de 30.492 euros IVA inclòs.

Segon.- Adjudicar el contracte a R.F.B.

Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

7.3.- AUTORITZACIO I DISPOSICIO DE DESPESES-FACTURES JGL 09/12/2019

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Un cop efectuada la declaració d’urgència a què es refereix l’article 83 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb el quòrum d’unanimitat
del nombre legal de membres d’aquest òrgan, la Junta de Govern local passa a examinar
l’assumpte indicat.
Atesa la necessitat de procedir a l’autorització i disposició de diverses despeses
necessàries per al bon funcionament dels diferents serveis municipals.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’alcaldia, s’acorda per unanimitat l’aprovació de
l’autorització, disposició i ordenació de pagament de les següents despeses, relacionades a
continuació i que sumen un total de 91.947,36 euros.

N.
d'entrada

N. de
document

F/2019/2024 B 3531

Import
total

Nom

Text Explicatiu

MANCOMUNITAT LA

FRA. 3531, BEQUES PER A
DESPESES MENJADOR

626,49 PLANA

EDICIONS EL PORTAL FRA 242 BUSTIADA PORTAVEUS
OCTUBRE 2019

F/2019/2067 19/242

79,50 DE CENTELLES, S.L.

F/2019/2068 19/243

773,76 DE CENTELLES, S.L.

EDICIONS EL PORTAL FRA 243 EDICIO I IMPRESSIO
PORTAVEUS OCTUBRE 2019
CONSTRUCCIONS

F/2019/2071 114

1.199,00 BENOU S.L.
ELECTROMECANICA

F/2019/2072 19-0000 347

60,50 CIMA, S.L.

MANCOMUNITAT LA
F/2019/2073 B 3545

5.971,76 PLANA

F/2019/2074 B 3570

MANCOMUNITAT LA
121,72 PLANA

F/2019/2075 B 3575

508,92 PLANA

F/2019/2076 B 3566

4.638,66 PLANA

FRA 114 SOBRE PRESSUPOST
EDIFICI NOU AJUNTAMENT
FRA 347 REPARACIO CALDERA
AJUNTAMENT
FRA 3545 RECOLLIDA PORTA A
PORTA I TRANSPORT I
TRACTAMENT ANDROMINES
NOVEMBRE 2019
FRA 3570 TRANSPORT
DEIXALLARIA MOBIL NOVEMBRE
2019

MANCOMUNITAT LA

MANCOMUNITAT LA

F/2019/2077 B 3544

MANCOMUNITAT LA
11.418,35 PLANA

FRA 3575 TONES DEIXALLERIA
FRA 3566 NETEJA VIARIA OCTUBRE
2019
FRA 3544 RECOLLIDA PORTA A
PORTA TREBALLADOR VEHICLE
NOVEMBRE 2019

F/2019/2083 MT/19/0117

F/2019/2084 42

F/2019/2085 39-2019

F/2019/2087 PUB 906785

ALPHANET SECURITY FRA 0117 REPARACIO CAMARA
VIGILANCIA ZONA XEMENEIES PIO

34,11 SYSTEMS SL

40.548,73 EL ROC GROS,S.L.
FUNDACIO PRIVADA
OSONA FORMACIO I
7.381,92 DESENVOLUPAMENT
HERMES
COMUNICACIONS
163,75 S.A.

FRA. 42- TREBALLS CONSTRUCCIÓ
COL·LECTOR AIGÜES RESIDUALS
CAMP DE FÚTBOL
FRA 39 CURSOS FORMACIO 4T
TRIMESTRE FUNDACIO (ESCOLA
ADULTS)

FRA 6785 EL PUNT AVUI QUOTA
NOVEMBRE

28-L9U1F/2019/2089 040177

TELEFONICA
SERVICIOS MOVILES, TELEFON MOBIL VIGILANTS
45,51 S.A.
NOVEMBRE 2019

28-L9U1F/2019/2090 081480

TELEFONICA
SERVICIOS MOVILES, CONSUM TELEFON MOBIL CAP
10,83 S.A.
DELS VIGILANTS NOVEMBRE 2019

28-L9U1F/2019/2091 019261

TELEFONICA
SERVICIOS MOVILES, ALTRES LINIES MOBILS
145,09 S.A.
AJUNTAMENT NOVEMBRE 2019

F/2019/2092 20 732

3.935,25 TAC-OSONA

FRA 732 MANTENIMENT I
CONSERVACIO DE PARCS I
JARDINS SEGONS CONTRACTE
NOVEMBRE 2019

F/2019/2093 50 2309

FUNDACIÓ PRIVADA
2.871,54 TAC-OSONA

FRA 2309 SERVEI DE NETEJA
ESCOLES, SERVEIS SOCIALS I
CAMP DE FUTBOL NOVEMBRE 2019

FUNDACIÓ PRIVADA

F/2019/2095 Emit- 1058

F/2019/2097 190294

211,77 J.C.P. - FERRETERIA
OBRES I SERVEIS
5.535,75 PRESEGUER, S.L.

F/2019/2098 50

723,87 T. J.BOU PERNA SL

F/2019/2100 5185312027

140,00 PERIÒDICA ARA S.L.

EDICIÓ DE PREMSA

SERRALLERIA
F/2019/2102 F-V/8560

21,78 MANSER S.L.
COIMAR

F/2019/2103 A 25

171,34 HOSTELERIA,S.L

FRA 1058 VARIS FERRETERIA PER
LA BRIGADA
FRA 190294 TREBALL
ACONDICIONAMENT TANCA PATI I
EXTERIOR EDIFICI EL GRA D'OR
FRA 50 REPARACIO REMOLC
GEGANTS
FRA 312027 SUBSCRIPCIO DIARI
ARA AJUNTAMENT/BIBLIOTECA
FRA 8560 SUMINISTRE PEÇA PER
PORTA AJUNTAMENT
FRA 25 REPARACIO APARELLS
CUINA MENJADOR ESCOLAR

DIA %- ALIMENTACIÓ
F/2019/2109 200656

70,00 MARTOS

F/2019/2110 200657

230,18 MARTOS

FRA 00657 PROGRAMA CARITAS

F/2019/2160 19553

REGAL PUBLICITARI I
SERIGRAFIA
289,25 INDUSTRIAL

FRA. 19553, REGALS PEL CAGA TIÓ
POPULAR

FRA 656 OBSEQUIS PEL CAGATIO

DIA %- ALIMENTACIÓ

F/2019/2161 1905162

41,68 MAIEROFFICE S.L.

FRA. 1905162, FOTOCÒPIES
ESCOLA ADULTS 25/10/19-25/11/19

F/2019/2162 031/19

424,00 J.C.F.

FRA. 31/19, ASSESSORAMENT
TÈCNIC GESTIÓ PLA DE GESTIÓ
VERD URBÀ QUOTA NOVEMBRE 19

F/2019/2163 9092/19

795,82 PROKIPTON

FRA. 9092/19, PRODUCTES DE
NETEJA

F/2019/2164 A/1900288

F/2019/2165 201925

FORN DE PA
67,20 GIRVENT,S.L.

FRA. A/1900288,
SUBMINISTRAMENTS CAMINA DE
""OSONA CAMINA""

75,63 I.V.B.

FRA. 201925, REPARTIR PAPERS
XERRADES I ALTRES MES DE
NOVEMBRE

F/2019/2166 C021763

SISTEMES
TELEMÀTICS
447,07 INTEGRALS SL

FRA. C021763, QUOTES I
TRUCADES TELÈFONS FIXES MES
DE NOVEMBRE

F/2019/2167 M19-1260

MONTSENY
278,30 PUBLICITAT S.L.

FRA. M19-1260, COL·LABORACIÓ
AGENDA ARA X ARA REVISTA
RECLAM

642,03 MC.S.S.

FRA. 12-2019, LLOGUER NAU
INDUSTRIAL C. PUIGMAL, 16 MES
DE DESEMBRE

F/2019/2168 12-2019

F/2019/2169 1744

EPITECNICA EUROPA FRA. 1744, ARMARI IGNIFUG PER
LLIBRES REGISTRE CIVIL

1.246,30 SL

Resultat: Aprovat per unanimitat
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