
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRER DE 2021 

Acta número 01/21 
 
 

A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-cinc de febrer del dos mil vint-i-u, a les set de la 
tarda, (19:00h), 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 les actes de les sessions 
anteriors, celebrades els dies 22 i 29 de desembre del 2020.         
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de les actes de les sessions anteriors, 
celebrades el dia 22 de desembre de 2020, de caràcter ordinari i el dia 29 de desembre de 
2020, de caràcter extraordinari, per tant, es donen per llegides. 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 les actes. Ningú no es manifesta i les actes de les sessions 
anteriors, celebrades els dies 22 i 29 de desembre de 2020, es donen per aprovades per 
assentiment. 

 
 

2.- Donar compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la 
darrera sessió plenària de caràcter ordinari. 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, es dona compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la darrera sessió 
plenària de caràcter ordinari, celebrada el dia 22 de desembre del 2020, que tot seguit es 
relacionen: 
 
Decret Data  Assumpte 
 
73/2020 22/12/2020 Decret convocatòria comissió especial de comptes 
74/2020 23/12/2020 Decret convocatòria ple extraordinari 29/12/20 
75/2020 28/12/2020 Decret de contractació d’urgència d’un peó de manteniments 
76/2020 28/12/2020 Decret correcció del decret aprovació nòmines desembre 71/2020 
77/2020    error d’arxiu (no existeix decret en aquest registre) 
78/2020 30/12/2020 Decret aprovació pagaments desembre (2) 
01/2021 12/01/2021 Decret aprovació pagaments gener 21 (1) 
02/2021 25/01/2021 Decret aprovació nòmines gener 21 
03/2021 01/02/2021 Decret aprovació pagaments gener 21 (2) 
04/2021 05/02/2021 Decret incoació expedient revisió llicències 
05/2021 11/02/2021 Decret revocació ordre suspensió obres i desistiment inici exp. Prot. 
06/2021 11/02/2021 Decret aprovació padró aigua 4t trim 20 
07/2021 21/02/2021 Decret adjudicació serveis redacció memòries subvenció ACA 
08/2021 22/02/2021 Decret aprovació pagaments febrer (1) 
09/2021 22/02/2021 Decret aprovació nòmines febrer 2021 
10/2021 23/02/2021 Decret convocatòria ple 25 de febrer de 2021 



El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada. 
 

 
3.- Proposta de sol·licitud d’ajuts a la Diputació de Barcelona en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021 
 
Vist el Catàleg de la xarxa de Governs Locals 2021 que s’emmarca en el Pla de mandat 
2021-2023, de la Diputació de Barcelona. 
 
Valorades les diverses activitats que es proposen dur a terme durant l’any 2021, 
susceptibles de poder-se acollir al suport tècnic, material i/o econòmic de la Diputació de 
Barcelona, es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Sol·licitar suport tècnic i/o econòmic a la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de 
la Xarxa de Governs Locals 2021, per a la realització de les següents activitats: 

 
Nom de l’actuació Programa/Recurs 
Taichi per a la població Salut Pública. Promoció de la salut 
Projecte bàsic per a l’adequació 
dels itineraris a l’interior del 
Castell de Boixadors 

Urbanisme i Habitatge. Projectes d’intervenció en 
monuments 

Instal.lació de cabalímetres 
telecontrolats i comptadors 
d’aigua electrònics 

Medi Ambient. Millora de la gestió sostenible de 
l’abastament d’aigua 

Conservació de la 
infraestructura estratègica de 
prevenció d’incendis forestals 
(PPI 2021) 

Territori i Parcs Naturals. Conservació de la 
infraestructura estratègica de prevenció d’incendis 
forestals 

Prevenció d’incendis forestals: 
Conservació de la 
infraestructura estratègica (PPI 
2022) 

Territori i Parcs Naturals. Prevenció d’incendis 
forestals: Conservació de la infraestructura 
estratègica  

Direcció facultativa d’obres de la 
infraestructura estratègica de 
prevenció d’incendis forestals 
(PPI 2021) 

Territori i parcs naturals. Direcció facultativa d’obres 
de la infraestructura estratègica de prevenció 
d’incendis forestals 

Prevenció d’incendis forestals: 
Direcció facultativa d’obres de la 
infraestructura estratègica (PPI 
2022) 

Territori i parcs naturals. Prevenció d’incendis 
forestals: Direcció facultativa d’obres de la 
infraestructura estratègica (PPI 2022) 

 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 

 
4.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració pel desenvolupament 
del catàleg de serveis del Departament de Benestar Social i Atenció a la 
Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera.  
 
Vist el Conveni de col·laboració pel desenvolupament del catàleg de serveis del 
Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia i 
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, mitjançant el qual es vol consolidar i mantenir els 
serveis que es presten des del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania a 
través de les diferents unitats que l’integren: la Unitat de Serveis Socials bàsics, la Unitat 
d’Infància, Adolescència i Família, la Unitat de Vellesa, Discapacitat i Salut Mental, la 
Unitat de Ciutadania i Convivència i la Unitat d’Igualtat i Inclusió. 



 
Atès que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serves socials, disposa que 
correspon als municipis crear i gestionar els servei socials necessaris, tant propis com 
delegats, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent i, preveu 
a l’apartat 2 de l’article esmentat, que siguin les comarques les encarregades de suplir als 
municipis menors de 20.000 habitants en la titularitat de les competències pròpies dels 
serveis socials bàsics d’aquests municipis. 
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia és un ens que té com a principal objectiu la 
prestació de serveis als ajuntaments de la comarca de l’Anoia, es proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració pel desenvolupament del catàleg de serveis 
del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de 
l’Anoia a l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, d’acord amb el text que consta a 
l’expedient i, que inicialment, tindrà una durada d’un any, amb inici a efectes de 
01.01.2021 i finalització el 31.12.2021. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Anoia als efectes corresponents. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i de qualsevol altre document 
relacionat amb l’acord precedent. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 
 

5.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració, pel desenvolupament 
del catàleg de serveis del Departament de Joventut del Consell Comarcal de 
l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera.  
 
Vist el Conveni de col·laboració, pel desenvolupament del catàleg de serveis del 
Departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera, mitjançant el qual es vol consolidar i mantenir els serveis que es presten des 
del Departament de Joventut a través de dos elements fonamentals: Acompanyament a al 
població jove i impulsar i donar suport als municipis i agents territorials que intervenen en 
el plantejament i execució de les polítiques locals i comarcal de joventut. 
 
Atès que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, atorga als consells comarcals competències 
en matèria d’assistència i cooperació als municipis i que els consells comarcals compten 
entre les seves competències, la de serveis socials, segons estableix l’article 25.1.c) del 
Decret legislatiu 2003 de 4 de novembre. 
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia és un ens que té com a principal objectiu la 
prestació de serveis als ajuntaments de la comarca de l’Anoia, es proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració, pel desenvolupament del catàleg de serveis 
del Departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia a l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera, d’acord amb el text que consta a l’expedient i, que inicialment, tindrà una 
durada de tres anys, amb inici a efectes de 01.01.2021 i finalització el 31.12.2023. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Anoia als efectes corresponents. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i de qualsevol altre document 
relacionat amb l’acord precedent. 
 



La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 

 
6.- Proposta d’aprovació de la minuta del  conveni entre l’Agrupació de 
Defensa Forestal Amics del Bosc Bages-Anoia i els municipi que la integren, 
per a la col.laboració econòmica per tal de destinar recursos a la prevenció i 
lluita contra els incendis forestals. 
 
Vista la minuta de conveni que proposa l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Amics del 
Bosc Bages-Anoia per subscriure junt els cinc ajuntament que la integren per tal de 
col.laborar econòmicament en la prevenció i lluita contra els incendis forestals a la nostra 
zona. 
 
Són objectius i finalitats de l’ADF Amics del Bosc Bages-Anoia l’elaboració i execució 
col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d’incendis i d’un programa d’actuacions 
urgents en cas d’incendis, així com un de reforestació dels terrenys afectats, en el seu cas. 
També es basa en la col·laboració activa en l’organització, control i execució de mesures 
dictades o que es dictin per la direcció General del Medi Natural o per qualsevol altre 
organisme o Autoritat competent per la prevenció i lluita contra els incendis, així com la 
realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les 
accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, per a un major coneixement 
d’aquests per part del sector. 
 

En data 18 de juny del 2019, l’ADF Amics del Bosc Bages- Anoia va sol·licitar als 
Ajuntaments que en formen part una aportació econòmica per tal de sufragar les despeses 
consistents en la compra i adequació de dos vehicles ràpids (Land Rover). Aquests vehicles 
són òptims per actuar en cas d’intervenció immediata en incendis forestals. Els diversos 
ajuntaments han manifestat la seva voluntat de donar suport econòmic a l’ADF. 
 
Atesa la necessitat de disposar de recursos i materials adequats i suficients per a la 
protecció del nostre entorn contra els incendis forestals, es proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la minuta del  conveni entre l’Agrupació de Defensa Forestal Amics del 
Bosc Bages-Anoia i els municipi que la integren, per a la col.laboració econòmica per tal de 
destinar recursos a la prevenció i lluita contra els incendis forestals. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni abans esmentat. 

 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 
 
7.- Proposta d’aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per 
l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici de 2020.   
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària 
durant l’exercici 2020 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions 
d’ingrés directe, liquidats per l’ens: AJUNTAMENT DE SANT PERE SALLAVINERA. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a aquest ens. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març,  i que importa les quanties següents: 
 
 



- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2020: 
 
Rebuts.............................................................................................                     792,23 € 
Liquidacions .....................................................................................               2.530,16 € 
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2020: 
 
Rebuts ............................................................................................                24.405,77 € 
Liquidacions .................................................................................                    3.324,98 € 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Únic.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2020 presentada per l’ORGT. 
 

 
8.- Proposta de concessió d’un ajut econòmic a l’Associació de mares i pares 
d’alumnes de la Llar d’Infants “Rexics” de Fonollosa, per al sosteniment de 
les activitats complementàries que proposa dur a terme durant el curs 
escolar 2020-2021. 
 
Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica per contribuir al sosteniment de les 
activitats en l’àmbit educatiu, efectuades per l’associació de mares i pares d’alumnes de la 
Llar d’infants “Rexics”, de Fonollosa, que compta amb assistència d’un nen del nostre 
municipi. 
 
Atesa la conveniència de col·laborar econòmicament amb l’associació de mares i pares per 
tal que pugui desenvolupar regularment els diversos projectes complementaris en l’àmbit 
educatiu que proposa dur a terme, facilitant la participació de l’absoluta totalitat dels 
alumnes en aquestes activitats. 
 
A proposta de l’Alcaldia Presidència, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Concedir l’ajut econòmic per l’import i la finalitat que s’indica a l’associació de 
mares i pares d’alumnes de la Llar d’Infants “Rexics”, de Fonollosa, cent euros (100,00€), 
pel desenvolupament de diversos projectes en l’àmbit educatiu. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al beneficiari de l’ajut concedit. 
 
9.- Proposta d’aprovació del conveni amb l’INS Alexandre de Riquer de 
Calaf, per al manteniment del servei de la biblioteca pública al centre. 
 
 
Vista la minuta de conveni que proposa l’INS Alexandre de Riquer de Calaf, per tal de 
col.laborar econòmicament en el manteniment del servei de la biblioteca pública que es 
troba dins el centre. 
 
L’objecte de la biblioteca és acostar la lectura i la cultura als estudiants i a la població en 
general, i oferir un espai d’estudi, equipat amb ordinadors, equip de projecció i 
sonorització que permet realitzar diverses activitats, com ha anat succeint durant els 
darrers anys. Es tracta també d’un espai que els estudiants del centre utilitzen en finalitzar 
la jornada escolar per a fer deures, treballs en grup o per aprofitar el temps abans de fer 
alguna activitat escolar. 
 

En data 28 de gener de 2021, l’INS Alexandre de Riquer va sol·licitar al nostre 
Ajuntament, entre d’altres, una aportació econòmica anual per tal de sufragar les despeses 
de manteniment de la biblioteca mitjançant la signatura d’un conveni. L’Ajuntament de 
Calaf ha considerat convenient traslladar la biblioteca pública en un indret diferent, pel 
qual el centre quedaria sense aquest servei i és per això que l’Institut junt l’AMPA de l’INS 



Alexandre de Riquer decideixen fer-se càrrec del manteniment del servei de Biblioteca 
sol.licitant la col.laboració dels municipis veïns. 
 
Atesa la necessitat de conservar el servei de biblioteca dins el mateix institut atès que se’n 
beneficien els seus alumnes, entre els que es troben nois i noies del nostre municipi, així 
com la població en general, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la minuta del  conveni entre l’INS Alexandre de Riquer i l’Ajuntament de 
Sant Pere Sallavinera, per a la col.laboració econòmica per tal de mantenir el servei de 
biblioteca dins l’Institut. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni abans esmentat. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 

 
10.- Moció de suport a l’Associació Cultural i Recreativa Unió Calafina 
“Casino de Calaf” per a la concessió de la Creu de Sant Jordi. 
 
Vista la petició per part de l’Associació Cultural i Recreativa Unió Calafina “Casino de 
Calaf” sol.licitant el suport d’aquest Ajuntament per ser proposat com a perceptor de la 
Creu de Sant Jordi. 
 
Vist que la Creu de Sant Jordi és una distinció de la Generalitat de Catalunya creada amb 
la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin 
prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, 
en el pla cívic i cultural. 
 
Atès que el Casino de Calaf és una entitat sense afany de lucre creada l’any 1896, que 
agrupa al voltant de 300 socis i és un referent en l’àmbit cultural i social, que avui 
continua dinamitzant la població i el seu entorn comarcal a través de les seves propostes 
culturals i socials, fomentant la participació i el civisme com ha fet en els seus 125 anys 
d’història. 
 
A proposta de l’Alcaldia Presidència, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 

Primer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’atorgament de la Creu de Sant 
Jordi a l’Associació Cultural i Recreativa Unió Calafina “Casino de Calaf”. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Associació Cultural i Recreativa Unió Calafina. 

 
 

11.- Sol·licitud de concessió de subvencions a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en alta, consistents en la 
millora del pou de Cal Ventura i dipòsit de Segués, pou de les Feixes i dipòsit 
de cal Sató i pou de l’Estació i dipòsit de Ca la Viuda, a l’empara de la 
Resolució TES/387/2021, de 9 de febrer, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, adreçades als ens locals, per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta. 
 
Vista la Resolució TES/2924/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord del 
Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les bases d’una 
línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta i es deleguen en la Direcció les facultats per a 
l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les 
subvencions i vista la Resolució TES/387/2021, de 9 de febrer, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 



adreçades als ens locals, per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions 
d’abastament en alta. 
 
Atesa la necessitat de rehabilitar les captacions d’aigües dels pous i dipòsits que nodreixen 
el servei municipal d’abastament d’aigua potable. 
 
Vista la documentació tècnica consistent en les memòries valorades de: Millora del pou de 
Cal Ventura i dipòsit de Segués, Millora del pou de l’Estació i dipòsit de Ca la Viuda i 
Millora del pou de les Feixes i dipòsit de Cal Sató, redactades per l’empresa Engisic 
Solucions i Consulting, S.L., adjudicatària del contracte per a la realització del servei 
d’assistència tècnica per a la redacció de la documentació tècnica necessària per a 
formalitzar la sol·licitud de concessió de subvencions a l’Agència Catalana de l’Aigua per 
a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en alta, 
segons decret d’alcaldia de data 22/02/2021. 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple l’Adopció del següent acord: 
 
Primer.- Formalitzar la sol·licitud de subvenció per a obres d’abastament en alta, a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’empara d’allò previst a les resolucions TES/2924/2020, 
de 17 de novembre, i TES/387/2021, de 9 de febrer,  per a les actuacions següents: 
 
Nom de l’actuació Pressupost, sense IVA Import sol·licitat 

Millora del pou de Cal Ventura i dipòsit de Segués 49.539,70€ 44.585,73€ 
Millora del pou de l’Estació i dipòsit de Ca la Viuda 40.049,40€ 36.044,46€ 
Millora del pou de les Feixes i dipòsit de Cal Sató 42036,27€ 37.832,64€ 

 
Segon.- Facultar l’Alcalde, Sr. Matias Bosch, Bacardit en tot allò que sigui necessari per a 
l’execució del present acord. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
12.- Proposta d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’equips 

d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya. 

ANTECEDENTS 
 
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2018, va 
acordar adjudicar els diferents lots de l’Acord marc de subministrament d’equips 
d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02) a les empreses següents:  
 
GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE:  
Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 i 19 
KONICA MINOLTA: Lot: 14 
UTE RICOH: Lot: 15  
BASSO: Lots: 16, 18 i 20 
 
2.- En data 20 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 
administratius de l'Acord marc, amb les empreses GIROCOPI, S.L-SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE, KONICA MINOLTA, UTE RICOH i BASSO. 
 
3.- L’equip d’impressió en règim d’arrendament que actualment té l’Ajuntament ja ha 
arribat al final del contracte i cal cercar un nou equip amb millors prestacions que 
incorpori també el software de digitalització certificada.  
 
 
 



FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP 
en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.  
 
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i l’adjudicació de 
contractes basats en aquests. 
 
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 
 
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats 
de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02) 
aprovats per la Resolució de Presidència de 5 de març de 2018 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat. 
 
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment,  
 
es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera a l’Acord marc de 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 
arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02).  
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària GIROCOPI, S.L – SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE,  dels  bens següents, amb la modalitat : Arrendament 
mensual 48 mesos. 
  
Codi Article Descripció article Quant Preu 
LOT_9 HP E77830dn 

Mant negre:  0,0030€   Mant. Color:  0,0400€ 
1 25,00€/mes 

ACCESSORIS  
Y1G17A 

Moble pedestal per la Multifunció Base Software 
de digitalització Certificada (per equip) – sense 
instal·lació 

1 45,00€/mes 

SERVEIS Quota de serveis tècnics fora de contracte 1 12,50€/mes 
 Import total mensual, abans d’IVA  82,50€ 

 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import anual de 990,00€ 
més 207,90€ d’IVA, que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2021, a càrrec 
de l'aplicació pressupostària 920.206. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – 
UTE, U67273987, com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció, correu electrònic 
reprogir@acmprinting.cat  , així com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques - 
ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic 
centraldecompres@acm.cat o per correu al  carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 
Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 

 

mailto:centraldecompres@acm.cat


13- Proposta d’aprovació de la concessió de llicències d’obres.- 
 
 
Examinats els expedients de llicència d’obres que tot seguit es relacionen, que han estat 
informats pels serveis tècnics municipals, amb caràcter favorable, l’Ajuntament Ple, 
acorda, per unanimitat, atorgar les llicències municipals per a construccions, instal·lacions 
i obres, següents: 
 
Al Sr. J.F.M.,  per a la realització d’obres consistents en la substitució de finestres en 
l’immoble anomenat Cal Pagès. 
 
Al Sr. X.B.H.,  per a la realització d’obres consistents en la instal.lació de dos plats de 
dutxa en l’immoble anomenat Casa Farmacèutica. 
 
S’acorda també l’aprovació de la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, corresponent als expedients abans relacionats. 
 
Les llicències s’atorguen salvant drets de propietat existents i sens perjudici de tercers, per 
la qual cosa no pot ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal 
en què es pugui incórrer en l’exercici de l’activitat autoritzada.  
 
Els respectius titulars hauran de respectar el contingut exprés d’aquestes clàusules i, a 
més, el contingut implícit, que és el definit per les vigents normes subsidiàries de 
planejament, en la seva documentació tècnica i en les seves normes urbanístiques i 
ordenances. No podrà justificar-se la vulneració de les disposicions legals en el silenci o 
insuficiència de contingut de la llicència.  

 
 
 

14.- Donar compte del pagament de factures i despeses ordenat per 
l’alcaldia, des de la darrera sessió plenària de caràcter ordinari. 
 
 
El pagament d’aquestes factures ha estat ordenat mitjançant els decrets número 78/2020, 

de 30 de desembre de 2020, 01/2021, de 12 de gener de 2021, 03/2021, de 1 de febrer de 

2021 i 08/2021, de 22 de febrer de 2021. 

 

Registre Data  Proveïdor/Creditor i concepte TOTAL € 

       

464/1068 17.12.2020 DOGC. Anunci aprovació Avanç del POUM 218,40 

465/1069 17.12.2020 ACA. Autoliquidació cànon aigua 4t trimestre 20 6291,90 

466/1070 17.12.2020 ACA. Abonament Autoliquidació cànon aigua 4t T 20 -283,14 

467/1077 21.12.2020 Rosamaria Sabaté. Dietes visita novembre 20 83,90 

468/1078 21.12.2020 Rosamaria Sabaté. Dietes visita desembre 20 83,90 

469/1083 22.12.2020 CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA   

  Equip bàsic atenció social setembre-octubre 20 214,46 

  EAVA setembre-octubre 20   16,67 

  SAD social setembre-octubre 20  127,95 

  SAD dependència setembre-octubre 20  137,67 

  SAT Serveis tècnics setembre-octubre 20  264,57 

  Liquidació gestió residus setembre-octubre 20 2922,46 

  Taxa planta compostatge setembre-octubre 20 112,47 

  Serveis tècnics setembre-octubre 20  967,26 

  Conveni assistència noves tecnologies setembre-octubre 20 313,00 



470/1087 22.12.2020 Servicios Microinformatica, sa. Portàtils plens regidors 4192,27 

471/1088 23.12.2020 Excavacions Gassó, sl. Obra camí cal Giron. al Castell 28314,00 

472/1091 24.12.2020 Engisic, sl. Direcció obra camí cal Gironella al Castell 1573,00 

473/1092 24.12.2020 Clínica Veterinaria Collbaix. Campanya esterilització 247,43 

474/1093 24.12.2020 Ramon Torner Estany (Super T). Lots Nadal 666,16 

475/1095 24.12.2020 PC Calaf Informatica. Pedro Circuns. Tinta impressora 44,00 

476/*** 28.12.2020 APINAS (Mancomunitat atenció minusvàlids) quota 2020 1640,00 

477/1097 28.12.2020 Ramon Torner Estany (Super T). Aliments cohesió social 597,11 

478/1099 29.12.2020 Hermes Comunicacions, sa. Edicte posat a  El punt avui 239,58 

479/1101 29.12.2020 Setelsis clínica veterinària.Xavier Sabaté.Esterilització gata 90,00 

480/1102 29.12.2020 Setelsis clínica veterinària.Xavier Sabaté.Esterilització gossa 100,00 

481/1103 29.12.2020 Jordi Boil Casanovas.Dietes control torre visites castell 20 135,00 

482/1104 29.12.2020 Maties Bosch Bac. Dietes control torre visites castell 20 135,00 

483/1105 29.12.2020 Miquel Raja. Redacció memòria accessibilitat Església 1727,80 

001/001 01.01.2021 Telefonica. targeta missatges pc aigua consum desembre 9,30 

002/002 01.01.2021 Josep Oliva Marcé. Treballs elèctrics municipi 164,56 

003/003 03.01.2021 Margarita Riera Avilés. Gimnàstica novembre  150 

004/004 03.01.2021 margarita Riera Avilés. Gimnàstica desembre 150 

005/005 04.01.2021 Telefonica. Telèfon mòbil alcaldia i fix ajuntament desembre 100,39 

006/006 04.01.2021 Correos. Correu i certificats postals desembre 20 12,40 

007/007 04.01.2021 Cristina Blesa Picas. Taichi mes d'octubre 20 315,00 

008/008 05.01.2021 CEMSA. Manteniment xarxa aigua desembre 20 1282,65 

009/009 05.01.2021 Televida. Teleassistència desembre 20   7,44 

010/011 05.01.2021 Edicions intercomarcals, sa (Regió7) anunci avanç POUM 363,00 

011/012 05.01.2021 Estació de Servei Calaf, sl. Gasoil cotxe i gasolina desbross 67,36 

012/*** 07.01.2021 Dietes assistència plens regidors any 2020:   

  Jordi Boil Casanovas (40 euros x 10 plens)  400,00 

  Matias Bosch Bacardit (40 euros x 10 plens) 400,00 

  Terència Torra Montraveta (40 euros x 10 plens) 400,00 

  Maria Ortega Moyano (40 euros x 9 plens)  360,00 

  Josep Picanyol López (40 euros x 10 plens)  400,00 

013/015 07.01.2021 Tecnocat, sa. rènting fotocopiadora 20/1/21 a 19/2/20 85,10 

014/017 08.01.2021 Tecnocat, sa. Rènting fotocopiadora 20/10/20 a 19/11/20 85,10 

015/020 08.01.2021 Energia XXI, slu. Llum Plaça Major: 30/11/20 a 31/12/20 200,23 

016/021 08.01.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 30/11/20 a 28/12/20 18,11 

017/023 10.01.2021 APAN, centre protecció animals. Recollida  gos perdut 423,50 

018/024 11.01.2021 Assessoria Martori, slp. Confecció pressupost 20 1300,75 

019/025 11.01.2021 Assessoria Martori, slp. Serveis jurídics trimestral 1090,21 

020/026 11.01.2021 Assessoria Martori, slp. Assessoria laboral gener 239,07 

021/027 12.01.2021 Corporació Alimentaria Guissona, sa. Potassa gel neu 206,67 

022/030 13.01.2021 Energia XXI, slu. Llum raval Llavin:30/11/20 a 7/1/21 27,60 

023/031 13.01.2021 Energia XXI, slu. Llum Querosa: 2/12/20 a 6/1/21 68,66 

024/032 13.01.2021 Energia XXI, slu. Llum pou Sató: 2/12/20 a 6/1/21 124,93 

025/033 13.01.2021 Energia XXI, slu. Llum dip.Boixadors:2/12/20 a 6/1/21 236,72 

026/034 13.01.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori: 2/12/20 a 6/1/21 259,02 

027/035 13.01.2021 Energia XXI, slu. Llum pis del mestre: 2/12/20 a 6/1/21 75,46 

028/036 13.01.2021 Energia XXI, slu. Llum pou Bassetes: 2/12/20 a 6/1/21 182,83 

029/037 13.01.2021 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 2/12/20 a 6/1/21 11,60 

030/038 13.01.2021 Energia XXI, slu. Llum raval Llavin: 2/12/20 a 6/1/21 101,89 



031/039 13.01.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 2/12/20 a 6/1/21 94,42 

032/041 14.01.2021 Sistemes d'organització, s.a. Office 365 busines corp. 261,97 

033/046 08.01.2021 Associació ball Dance Factory Manresa. Zumba desembre 170 

34/866-20 23.10.2020 PLANELL, SA. Material manteniments  37,8 

035/053 20.01.2021 Energia XXI, slu. Llum local social: 4/12/20 a 14/1/21 363,07 

036/051 19.01.2021 Endesa Energia, s.u.a.llum pou Ventura:4/12/20 a 14/1/21 1022,44 

038/058 22.01.2021 ABS informatica, sl. Manteniment comptabililitat 2021 1712,15 

039/059 22.01.2021 Planell, SA. Roba treball manteniments 51,67 

040/062 25.01.2021 ABS informatica, sl. Tancament exercici 19 i obertura 20 677,6 

041/*** 29.01.2021 T.T. Seguretat Sociai. Quotes gener 2021 1719,68 

042/099 01.02.2021 Telefonica movil. Targeta missatges aigua gener 21 7,5 

043/102 01.02.2021 Tecnocat, sa. Manteniment fotocop:28/12/20 a 28/1/21 202,74 

044/105 01.02.2021 Entitat Autònoma Diari Oficial i de P. Anunci DOGC 218,4 

045/106 01.02.2021 Entitat Autònoma Diari Oficial i de P. Anunci DOGC 218,4 

046/107 01.02.2021 Entitat Autònoma Diari Oficial i de P. Anunci DOGC 218,4 

047/109 01.02.2021 Margarita Riera Avilés. Gimnàstica gener 21 150 

048/110 01.02.2021 Estació Servei Calaf, sl. Gasoil furgo ajuntament 46,15 

049/112 02.02.2021 Correos, sa. Correu i certificats gener 21 19,44 

050/117 03.03.2021 CEMSA, SLU. Manteniment xarxa aigua: gener 21 701,53 

051/121 03.02.2021 Televida servicios sociosanitario, slu. Teleassistència gener 16,43 

052/123 04.02.2021 Telefonica. Telèfon fix i mòbil alcaldia: gener 21 100,17 

053/125 04.02.2021 Delegació economia i hisenda BCN. Costes procesals 2000 

054/126 04.02.2021 Applus Iteuve Technology, sl. ITV furgoneta ajuntament 54,94 

055/129 04.02.2021 Raimon Guitart Garcia. 70% honoraris direcció obra cem. 1889,31 

056/135 05.02.2021 Consell Comarcal de l'Anoia. Taxa consultes activitats 20 82,81 

057/137 05.02.2021 Assessoria Martori, slp.Assessorament jurídic laboral febrer 239,07 

058/138 05.02.2021 Tecnocat, sa. Rènting fotocop. 20/2/21 a 19/03/21 85,1 

059/142 07.02.2021 Web cultura, scp. Material d'oficina  313,15 

060/143 07.02.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 7/1/21 a 2/2/21 19,01 

061/144 07.02.2021 Energia XXI, slu. Llum plaça Major: 31/12/20 a 1/2/21 248,52 

062/145 07.02.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 28/12/20 a 1/02/21 25,54 

063/146 07.02.2021 Energia XXI, slu. Enllumenat Querosa:6/1/21 a 2/2/21 58,95 

064/147 07.02.2021 Energia XXI, slu. Llum dipòsit Boixadors:6/1/21 a 1/2/21 214,94 

065/148 07.02.2021 Energia XXI, slu. Llum pou Sató: 6/01/21 a 2/02/21 106,9 

066/149 07.02.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori: 6/1/21 a 2/2/21 253,33 

067/150 07.02.2021 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 6/01/21 a 02/02/21 8,98 

068/151 07.02.2021 Energia XXI, slu. Llum pou Bassetes: 6/01/21 a 1/02/21 114,71 

069/152 07.02.2021 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 6/01/21 a 2/02/21 71,84 

070/153 07.02.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 6/1/21 a 1/2/21 81,32 

071/154 07.02.2021 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera: 6/1/21 a 1/2/21 86,13 

071/156 08.02.2021 ACA. Ús abastament cànon aigua 2020  718,37 

072/169 09.02.2021 CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA   

  Equip bàsic atenció social novembre-desembre 20 214,44 

  EAVA novembre-desembre 20  16,65 

  SAD social novembre-desembre 20  230,31 

  SAD dependència novembre-desembre 20 208,27 

  SAT Serveis tècnics novembre-desembre 20 264,56 

  Liquidació gestió residus novembre-desembre 20 3064 

  Taxa planta compostatge novembre-desembre 20 107,82 



  Conveni assistència noves tecnologies novembre-desembre 20 263 

073/173 10.02.2021 Planell, SA. Roba i material treball manteniments 60,92 

074/177 10.02.2021 Endesa Energia, s.u.a.llum pou Ventura:14/1/21 a 4/2/21 571,66 

075/178 11.02.2021 Metal.lúrgica Riera, sl. Termo aigua calenta pis 354,53 

076/179 11.02.2021 Energia XXI, slu. Llum local social: 14/1/21 a 4/2/21 182 

077/180 12.02.2021 DOGC. Anunci data 11/02/21  218,4 

078/186 15.02.2021 Seguretat Arsol, sl. Material covid eleccions febrer 21 201,71 

079/193 16.02.2021 Sistemes d'Organització sa. Ampliació garantia servidor 108,9 

080/194 16.02.2021 José M. Gonzalez (Eficar). Bombetes furgoneta ajuntament 9,06 
 

 
 
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 un quart de deu del vespre, (21,15h), de tot el 
que jo, el Secretari, en dono fe. 


