
 
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER DE 2023 

Acta número 01/23 

 

 
A Sant Pere Sallavinera, el dia 25 de gener del dos mil vint-i-tres, a les sis de la tarda, 
(18:00h), a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila es va reunir el Ple de la Corporació 
municipal sota la Presidència del Sr. Alcalde, en Matias Bosch Bacardit, amb 
l’assistència dels Regidors/es, Sr. Jordi Boil Casanovas, Sra. Terència Torra 
Montraveta, Sr. Josep Picanyol López, i la Sra. Maria Ortega Moyano, que constitueixen 
la totalitat dels membres de la corporació municipal, assistits de la Secretària 
interventora de l’Ajuntament, Sra. Pilar Guitart Isanta, que dona fe de l’acta, amb 
l’objecte de celebrar sessió ordinària convocada per a aquest dia, en primera 
convocatòria. 
 
Oberta la sessió per la Presidència a l’hora abans esmentada i comprovat el quòrum 
d’assistència necessària per a que es pugui celebrar, es procedeix a conèixer els 
assumptes compresos en l’ordre del dia, adoptant al respecte els acords següents: 
 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de la minuta de l’acta de la sessió 
anterior, celebrada el dia 28 de desembre de 2o22, de caràcter ordinari.         
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, 
celebrada el dia 28 de desembre de 2o22, de caràcter ordinari, per tant, es dona per 
llegida.  
 
L’Alcalde pregunta si algú té alguna observació a fer. Donat que no hi ha cap 
observació, l’Alcalde pregunta si algú té alguna objecció a l’aprovació de l’acta. Ningú 
no es manifesta i l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 28 de desembre de 2022, 
de caràcter ordinari, es dona per aprovada per assentiment. 
 

 
2.- EXP. 14/2023. Proposta d’aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria 
realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici de 2022.   

 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2022 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe, liquidats per aquest ens. 
 
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 2022: 
 
Rebuts    ...................................................................................                    824,31 € 
Liquidacions  ..............................................................................              1.372,23 € 
 



 
 
 
-Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2022: 
 
Rebuts ............................................................................              27.208,82 € 
Liquidacions  ................................................................                    350,24 € 
 
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 2022 presentada per l’ORGT. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que      
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 
3.- EXP. 07/2023. Proposta d’acceptació dels ajuts del programa específic 
de Resiliència local 3.0 de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de 
Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
 
Vist el programa específic de resiliència local 3.0 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 22 de 
desembre de 2022, que té com a finalitat empoderar els municipis perquè esdevinguin 
espais actius de recuperació que facin possible un creixement sostenible des del punt de 
vista social, econòmic i ambiental i que dona continuïtat a la línia iniciada amb el 
programa específic de resiliència i posteriorment el programa específic de resiliència 
2.0. 
 
Vist que dins d’aquest programa la Diputació de Barcelona atorga la quantitat de 
54.511,11 euros per tal de ser distribuïts de la forma que aquest Ajuntament cregui més 
adequada dins les actuacions elegibles. 
 
Valorades les diverses actuacions que es proposen dur a terme durant l’any 2022, 
susceptibles de poder-se acollir al suport econòmic de la Diputació de Barcelona, es 
proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Declarar-se assabentat de les actuacions elegibles del Programa específic de 
resiliència local 3.0 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals, 2020-2023. 
 
Segon.- Acceptar l’import preassignat a aquest Ajuntament a la Línia de suport 1 

“Serveis i activitats resilients” i donar conformitat a les condicions i procediments del 

Programa. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple que                  
conformen la Corporació Municipal. 
 
 
4.- EXP. 106/2022. Proposta d’examen i aprovació, si escau, de la 

certificació d’obra núm. 1 i certificació núm. 2 (i última) en la realització 

de les obres de rehabilitació de la captació del pou de les Feixes de Sant 

Pere Sallavinera.  

Examinades les certificacions número 1 i número 2 (i última) de l’obra de rehabilitació 
de la captació del pou de les Feixes de Sant Pere Sallavinera, signades pel tècnic 
facultatiu director de les obres, l’enginyer tècnic industrial, Sr. Francesc Solé 
Duocastella, i pel Contractista Elèctrica Pintó, SL, per import de trenta-cinc mil sis-
cents cinquanta-nou euros amb dotze cèntims d’euro, (35.659,12€), abans d’IVA i 
import tres mil tres cents euros (3.300,00€), abans d’IVA, respectivament, es proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 



 
 
Primer.- Aprovar les certificacions d’obres número 1 i 2 (i última)  de l’obra de 
rehabilitació de la captació del pou de les Feixes de Sant Pere Sallavinera, per import de 
trenta-cinc mil sis-cents cinquanta-nou euros amb dotze cèntims d’euro, (35.659,12€), 
abans d’IVA i import tres mil tres cents euros (3.300,00€), abans d’IVA, 
respectivament. (Imports amb IVA: 43.147,54 euros i 3.993,00 euros, respectivament) 
 
Segon.-  Disposar el pagament de les factures corresponents a les certificacions 
anteriors pel mateixos imports de 43.147,54€ i 3.993,00€, IVA inclòs, respectivament, 
a l’empresa adjudicatària, Elèctrica Pintó, S.L, i posteriorment la remissió de la 
justificació corresponent a la Diputació de Barcelona, atesa la inclusió d’aquesta 
actuació en la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a la realització 
d’inversions per a executar actuacions d’abastament en alta de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, 2021 i els Ajuts a la Millora d’Infraestructures per garantir la qualitat de l’aigua, 
en el marc del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals, 2020-2023 de Diputació de 
Barcelona, 2022. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 

 
 
5.- EXP. 04/2023. Proposta de sol·licitud d’ajuts a la Diputació de 

Barcelona en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. 

 
Vist el Catàleg de la xarxa de Governs Locals 2023 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 2023, 
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 2023, 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 
Rehabilitació de la captació del 
pou de l’Estació 

Salut Pública. Millora d’infraestructures per 
garantir la qualitat de l’aigua de consum humà 

Adequació dels itineraris a 
l’interior del Castell de Boixad. 

Urbanisme i Habitatge. Projectes d’intervenció en 
monuments 

Senyalització turística amb QR  Turisme. Creació i millora de productes turístics 
Subvencions per a la prestació 
de les funcions públiques de 
Secretaria-Intervenció 

Administració Local. Subvencions per a la 
prestació de les funcions públiques de Secretaria-
Intervenció 

Taller educació per a la salut Salut Pública. Activitats d’educació per a la salut 
 

La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 
 
6.- EXP. FIRM. 167/2022. Proposta d’aprovació de la concessió d’una 
llicència d’obres. 

 
Examinat l’expedient de llicència d’obres que tot seguit es detalla, que ha estat informat 
pels serveis tècnics municipals, amb caràcter favorable, l’Ajuntament Ple, acorda, per 
unanimitat, atorgar la llicència municipal per a construccions, instal·lacions i obres, 
següent: 
 



 
 
-A TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, per a les obres de migració tecnològica de la xarxa 
de coure a una de fibra òptica segons els Pla de desplegament Calaf: Z361707 UNICO21 
A101 a executar la la parcel.la 9019 del polígon 3, del T.M. de Sant Pere Sallavinera. 
 

En aplicació de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de tributació de la Companyia 

Telefónica Nacional de España (actualment Telefónica de España SAU), aquesta 

societat satisfà els seus deutes tributaris corresponents als tributs i preus públics de 

caràcter local, amb l'única excepció de l'impost de béns immobles, per mitjà d'una 

compensació en metàl·lic de periodicitat anual als ajuntaments i les diputacions 

provincials, pel que no procedirà practicar cap liquidació tributària sobre la base de la 

present llicència d’obres. 
 
La llicència s’atorga 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.  
 
El titular haurà 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.  

 
 
 7.-EXP. FIRM. 11/2023. Proposta d’aprovació de la concessió d’una 
llicència d’obres. 
 
Examinat l’expedient de llicència d’obres que tot seguit es detalla, que ha estat informat 
pels serveis tècnics municipals, amb caràcter favorable, l’Ajuntament Ple, acorda, per 
unanimitat, atorgar la llicència municipal per a construccions, instal·lacions i obres, 
següent: 
 
-Al Sr. J.M.P.P., per a la realització de diverses actuacions de manteniment en una 
vivenda del T.M. de Sant Pere Sallavinera, condicionada a que s’aporti l’assumeix de la 
direcció dels treballs. 
 
S’acorda també l’aprovació de la liquidació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient abans relacionat. 
 
La llicència s’atorga 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.  
 
El titular haurà 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.  

 
 
8.- Donar compte de les factures i despeses aprovades i de les que se’n ha 
disposat el pagament per l’alcaldia durant els mesos de desembre de 
2022(2) i gener 2023 (2)  
 
El pagament d’aquestes factures ha estat ordenat mitjançant el decret d’alcaldia 
número 02/2023, de 23 de gener de 2023. 
 

549/1248 27.12.2022 Montrofeu, sl. Placa nom local social  119,79 
550/1251 28.12.2022 Abast Systems and solution,sl. Compra 2 disc dur pc i ratolins 136,13 
552/1253 28.12.2022 Abast Systems and solution,sl. Compra teclats ordinador 87,12 



555/1259 29.12.2022 José Manuel Gonzalez (Eficar).Manteniment vehicle ajuntament 19,01 
556/1260 30.12.2022 Engisic, sl. Dir obra enllumenat i coordin seg i salut  1754,50 
557/1261 30.12.2022 Engisic, sl. Direcció obra pou Feixes i coordin seg i salut  1391,50 
558/1262 30.12.2022 Margarita Riera Avilés. Gimnàstica desembre 22 150,00 

559/1263 30.12.2022 Abast Systems and solutions,sl. Llicència office altre pc 939,69 
560/*** 30.12.2022 T.T.Seguretat social. Quotes novembre 22 7,60 
001/002 02.01.2023 Correos.Correu i certificats postals desembre 22  2652,71 
002/003 02.01.2023 Assessoria Martori, slp. Serveis jurídics 4t trim 22 1198,51 
003/004 02.01.2023 Festacatalunya Events, sl. Senyalització turística amb QR 955,90 
004/005 02.01.2023 Festacatalunya Events, sl. Banner publicitari web 435,60 
005/006 02.01.2023 Estació Servei Calaf,sl.Gasoil vehicle i gasolina desbross 75,36 
006/007 03.01.2023 Transparenta, sl. Manteniment xarxa aigua desembre 22 556,64 
007/008 03.01.2023 Telefonica España, sau. Terminal fixe i router 94,69 
008/012 03.01.2023 Argerich Mecànica, sl. Material manteniments 24,10 
009/013 04.01.2023 Raimon Guitart. Direcció obra i seg i salut obra local soc 5116,35 
010/014 04.01.2023 Raimon Guitart. Direcció obra i seg i salut obra pontarró 4955,50 

011/016 05.01.2023 Energia XXI, slu. Llum plaça Major:30/11/22 a 31/12/22 250,00 
012/017 05.01.2023 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa:30/11/22 a 31/12/22 28,82 
013/018 09.01.2023 Associació ball esportiu Dance Factory.Zumba desembre 170,00 
014/022 09.01.2023 Assessoria Martori. Nòmines i comptabilitat gener 23 719,95 
015/024 09.01.2023 Cristina Blesa Picas. Taichi desembre 22 315,00 
016/026 10.01.2023 Endesa Energia.Llum aigües pou Ventura:30/11/22 a 31/12/22  922,81 
017/030 11.01.2023 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa:30/11/22 a 31/12/22 112,20 
018/033 12.01.2023 Constructora de Calaf, sau.Senyals trànsit i altres mantenim 191,77 
019/034 12.01.2023 Constructora de Calaf, sau.Senyals trànsit 10,89 
020/036 12.01.2023 Energia XXI. Slu.Enllumenat Querosa:2/12/22 a 1/1/23 77,65 

021/037 12.01.2023 Energia XXI, slu. Llum consistori: 2/12/22 a 1/1/22 207,20 

022/038 12.01.2023 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 1/12/22 a 31/12/22 48,03 

023/039 12.01.2023 Energia XXI, slu. Llum aigües Dip.Viuda:3/12/22 a 2/1/23 246,35 
024/040 12.01.2023 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 2/12/22 a 1/1/23 46,08 
025/041 12.01.2023 Energia XXI, slu.llum pis arxiu: 2/12/22 a 1/1/23 6,62 
026/042 12.01.2023 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera:2/12/22 a 2/1/23 122,46 
027/043 12.01.2023 Energia XXI, slu. Llum aigües Pou Sató:2/12/22 a 2/1/23 100,51 
028/044 12.01.2023 Energia XXI, slu. Llum dip. Boixadors:30/11/22 a 31/12/22 261,54 
029/048 16.01.2023 Departament de Salut. Taxes inspecció aigua municipal 59,50 
030/046 16.01.2023 Sikarra Networks,sl. Telèfon fix i mòbil i targetes sms aigua:des22 57,26 
031/049 16.01.2023 Serveis Vials dels Vallès, sl. Pals fusta rètols camins 83,88 
032/053 18.01.2023 Xais Adoració, sl. Compra de productes de neteja 26,36 
033/054 19.01.2023 Planell, sa. Roba treball brigada 52,94 
034/061 20.01.2023 ACA. Cànon aigua per ús d'abastament, any 2022  858,64 

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

 
9.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia 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 28 de desembre de 2022, 
que tot seguit es relacionen: 
 
 



 
 
Decret Data  Assumpte 
 
01/2023 20/01/2023 Decret convocatòria sessió ple 01/23, de 25 de gener de 2023 
02/2023 23/01/2023 Decret aprovació pagaments desembre 22 (2) i gener 23 (1)  
 

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

 
 
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 les set de la tarda  (19:00h), de tot el que 
jo, la Secretària, en dono fe. 


