
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARÇ DE 2021 

Acta número 02/21 
 
 

A Sant Pere Sallavinera, el dia trenta de març 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 l’acta de la sessió anterior, 
celebrada el dia 25 de febrer de 2021.         
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, 
celebrada el dia 25 de febrer de 2021, 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 25 de febrer de 2021, es dona per aprovada 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 25 de febrer de 2021, que tot seguit es 
relacionen: 
 
Decret Data  Assumpte 
 
11/2021 25/02/2021 Decret contractació serveis estudi i redacció denúncia 
12/2021 25/02/2021 Decret contractació serveis redacció docum. Tècnica subvenció DB  
13/2021 26/02/2021 Decret tràmit a audiència interessat sobre revisió llicències  

14/2021 03/03/2021 Decret adjudicació contracte obra reparació embornal 
15/2021 06/03/2021 Decret adjudicació redacció plecs de clàusules diverses obres 
16/2021 09/03/2021 Decret adjudicació contracte redacció memòria manten. camins 
17/2021 12/03/2021 Decret adjudicació contracte redacció projecte millores aigua 
18/2021 19/03/2021 Decret contractació neteja dipòsits xarxa aigua 
19/2021 24/03/2021 Decret aprovació retorn garantia en efectiu per canvi a aval 
20/2021 24/03/2021 Decret aprovació nòmines març 21 
21/2021 25/03/2021 Decret aprovació pagaments febrer 21(2) i març 21 (1)  
22/2021 26/03/2021 Decret convocatòria ple 30 de març de 21 
 
 
El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada. 

 



 
3.- Proposta de declaració d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud realitzada 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
per a iniciar el procediment de revisió de dues llicències municipals i 
declaració d’inexistència de causes de nul·litat que justifiquin la revisió de 
les mateixes llicències. 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 20 d’octubre del 2020, va tenir entrada en el Registre General  de l’Ajuntament 
de Sant Pere Sallavinera, un escrit procedent del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, registrat amb el número E-2020-852 al que hom hi 
acompanya e-copia de la Resolució del secretari de l’Agenda Urbana i Territori, de data 
16.10.2020 de sol·licitud de revisió de dues llicències municipals dictada en l’expedient 
2019/070262/N, sobre l’assumpte Finca Cal B., parcel·les 292 i 293 polígon 3 i la proposta 
corresponent a l’expedient de referència, que literalment, diu: 
 
“Sol·licitud de revisió de dues llicències municipals 
 
Vista la proposta de la cap del Servei de Protecció de la Legalitat (e.f.) i d’acord amb els 
antecedents i fonaments de dret que s’hi exposen, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera: 
 
1. A l’empara del que disposa l’article 106 i en concorre causes de nul·litat de ple dret 
previstes a l’article 47. 1. e), f) i g) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, iniciï el procediment de revisió de 
les llicències següents: 
 

- Llicència per a construccions, instal·lacions i obres pel Projecte d’obres de 
conservació de l’habitatge, aprovada en Ple de l’Ajuntament el dia 28 de juny de 2016 i 
concedida el 14 de juliol de 2016. 
 

- Llicència per a construccions, instal·lacions i obres del Projecte de construcció d’un 
cobert agrícola, concedida el 4 d’octubre de 2016. 
 

2. Que una vegada finalitzi el procediment de revisió de les llicències, restauri la 
legalitat urbanística. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, Fiscal 
de Medi Ambient i Urbanisme i als interessats.”  
 
 
II.- Que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 5 de febrer de 2021, i a la vista de la 
sol·licitud formulada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de 
Catalunya, es va acordar, d’una banda, requerir els serveis tècnics municipals per a què 
emetessin un informe respecte de la petició realitzada al respecte de les dues llicències, i 
de l’altra, tenint en compte la manca d’uns serveis jurídics municipals, encarregar a 
l’advocat extern, Sr. M.B.A., advocat col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa i 
Barcelona, amb el número de col·legiat *3* i 1*.3*3, respectivament, l’emissió d’un 
informe jurídic en relació al procediment de revisió de les llicències per a construccions, 
instal·lacions i obres pel projecte d’obres de conservació de l’habitatge, aprovada en Ple de 
l’Ajuntament el dia 28 de juny de 2016 i de construcció d’un cobert agrícola, aprovada en 
Ple de l’Ajuntament del dia 27 de setembre del 2016. 
 
III.- Que el dia 8 de febrer de 2021 va tenir entrada al sistema informàtic de l’Ajuntament 
l’informe elaborat per la Sra. Rosamaria Sabaté, enginyer d’edificació del Consell 



Comarcal de l’Anoia, actuant com a tècnic municipal per l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera i en relació a la petició efectuada, el qual va ser incorporat a l’expedient. 
 
IV.- D’altra banda, el dia 9 de febrer de 2021, l’advocat extern designat a l’efecte, senyor 
M.B.A., va presentar al registre de l’Ajuntament (E-2021-161) el seu informe jurídic 
referent a la petició realitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, el qual va ser 
igualment unit al present expedient. 
 
V.- Que posteriorment a disposar dels informes tècnic i jurídic, i per tal de donar 
compliment al que resulta dels articles 82 i 106 de la Llei 39/2015, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, es va dictar resolució de data 26 de 
febrer de 2021, atorgant al titular de les dues llicències la revisió d’ofici de les quals es 
sol·licita, senyor J.M.P.P., el tràmit d’audiència i vista de l’expedient, per tal de què en el 
termini de quinze dies pogués formular les al·legacions que considerés oportunes, així com 
presentar els documents i justificacions pertinents. 
 
La resolució li va ser notificada el dia 26 de febrer, i havent transcorregut el termini 
concedit a l’efecte, el titular de la llicència no ha fet ús del seu dret a la presentació 
d’al·legacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Normativa aplicable. Considerant que, dels informes obrants a l’expedient 
es desprèn que, respecte de la revisió d’ofici dels actes i disposicions nuls, s’ha de 
diferenciar la normativa aplicable al règim procedimental del règim material. La 
tramitació del procediment de revisió ha d’ajustar-se a la normativa vigent en el moment 
de la incoació del procediment, mentre que el règim de causes de nul·litat de ple dret és el 
fixat en la normativa que es trobés vigent en el moment en què es va dictar l’acte, en 
aquest cas, les llicències, objecte de revisió. 
 
El present assumpte s’inicia per resolució de l’alcalde de data 05 de febrer de 2021, de 
manera que la tramitació haurà de respectar les regles procedimentals fixades a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (LPAC), tenint en compte igualment, l’article 173 del text refós de la Llei 
municipal i del règim local de Catalunya. 
 
D’altra banda, les dues llicències objecte de revisió van ser concedides per acords dels dies 
14 de juliol i 4 d’octubre de 2016, mentre que la LPAC va entrar en vigor el dia 2 d’octubre 
de 2016. Per tant, tenint en compte que la sol·licitud de les llicències es va formular amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la LPAC de 2015, i el contingut de la Disposició 
Transitòria Tercera d’aquesta, s’ha de concloure que la normativa de fons (causes de 
nul·litat) a considerar no és la Llei 39/2015 (LPAC), que encara no havia entrat en vigor, 
sinó la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 
En aquest sentit, és important assenyalar que la petició realitzada per part del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, considera que les dues llicències (de 14/7/2016 i 
4/10/2016) incorren en les causes de nul·litat incloses en els articles 47.1.e), f) i g) de la 
Llei 39/2015 (LPAC) la qual, com s’ha indicat, no és aplicable, per raons de temporalitat, a 
les referides llicències, que es van concedir d’acord al règim material i procedimental 
derivat de la Llei 30/1992. 
 
Per tant, les llicències de data 14/7/2016 i 4/10/2016 no poden incórrer en cap causa de 
nul·litat de les previstes a la Llei 39/2015 –com al·lega la Generalitat de Catalunya-, doncs 
no els hi és aplicable la mateixa. 
 
Segon.- Legitimació per a l’inici del procediment de revisió. La legislació 
administrativa i la reguladora dels ens locals reconeix als Ajuntaments la potestat de 
revisar d’ofici llurs actes. El procediment de revisió d’ofici es pot iniciar, en qualsevol 



moment, “per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’interessat” (art. 106.1 LPAC). En el present 
supòsit, la revisió és sol·licitada pel Secretari de l’Agenda Urbana i Territori, del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, i per tant, no es 
tractaria d’un procediment iniciat “a iniciativa pròpia”, sinó en tot cas, “a sol·licitud 
d’interessat”. Procedeix, per tant, determinar si la Generalitat de Catalunya té la condició 
d’interessada per demanar l’inici d’un procediment de revisió d’ofici de llicències d’obres. 
 
La Jurisprudència més recent, establerta per sentència de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem, en Sentència de data 26 d’octubre de 2020 (rec. 
1443/2019) ha ratificat la doctrina inclosa en la seva Sentència de data 12 d’abril de 2016 
(rec. 3550/2014). Aquesta jurisprudència nega la legitimació de l’Administració 
autonòmica, en aquesta cas del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat 
de Catalunya, per sol·licitar a un Ajuntament l’inici de la revisió d’ofici de la concessió 
d’una llicència d’obres, al no concórrer la condició d’ “interessat”. En l’informe jurídic es 
transcriuen les parts més rellevants de la sentència referida. 
 
Aplicant la referida doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem, la Generalitat de 
Catalunya tenia la possibilitat, en el seu moment, d’acudir a la via de l’article 65 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i, si considerava que la 
concessió de les referides llicències infringia l’ordenament jurídic, podia requerir, en el 
termini d’un mes, a l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera per tal de què anul·lés els actes 
de concessió de les llicències.  Com resulta de la resolució notificada (antecedent 4), el dia 
28 d’octubre de 2019, l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera va trametre a la Generalitat 
de Catalunya tota la documentació en relació amb l’atorgament de les dues llicències.  Per 
tant, el termini d’un mes per a iniciar el tràmit de l’article 65 de la LBRL hauria finalitzat 
el dia 28 de novembre de 2019, sense que l’Ajuntament hagi rebut cap tipus de notificació 
al respecte, doncs la resolució ara notificada té data de 20 d’octubre de 2020. 

 
Per tant, no es pot reconèixer al Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat 
de Catalunya, la condició d’interessada (als efectes d’allò disposat en l’article 106.1 de la 
LPAC), entenent que no es troba legitimada per a requerir a l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera la revisió d’ofici de dues llicències d’obres; a l’haver deixat transcórrer 
prèviament el termini d’un mes fixat a l’article 65 LBRL sense realitzar cap actuació. El 
contrari suposaria distorsionar el sistema de distribució competencial establert en 
l’ordenament jurídic, i es produiria una vulneració de l’autonomia local. 

 
Tercer.- Anàlisis de les llicències i de l’informe tècnic del Departament de 
Territori i Sostenibilitat. En qualsevol cas, l’informe emès per la tècnica del Consell 
Comarcal de l’Anoia, actuant com a tècnic municipal, ha estudiat l’informe emès pel Servei 
de Protecció de la Legalitat, del Departament de Territori i Sostenibilitat, en relació a les 
dues llicències d’obres atorgades i la declaració de nul·litat de ple dret que es demana. 
 
La seva conclusió és que el referit informe, en el qual es basa el requeriment formulat pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat per a demanar que es declari la nul·litat de les 
llicències, conté importants errades objectives, conceptuals i d’interpretació de la realitat, 
moltes d’elles derivades d’haver estat elaborat sense realitzar cap consulta a l’Ajuntament 
afectat. 
 
Pel que fa referència a la llicència de data 14/7/2016, no és correcte afirmar que 
l’edificació no estigués implantada legalment amb anterioritat a la sol·licitud de llicència, 
d’acord al que resulta de l’article 48 del Decret 64/2014, Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, acreditant l’informe de la tècnic municipal que, ja amb anterioritat a 
l’aprovació de la primera Llei del Sòl de 12 de maig de 1956 que va imposar l’obligatorietat 
de disposar de llicències d’obres per les obres de nova planta, ja existia un volum destinat 
a habitatge més un altre volum destinat a granja (Ca I.), el que ja es pot apreciar amb els 
ortofotomapes de 1946 i les posteriors fotografies aèries de 1960. Per tant, a l’haver estat 
construïda amb anterioritat a la primera Llei del Sòl, l’edificació preexistent s’ha de 
considerar com legalment implantada en el territori. 
 



Això fa que aquesta edificació pogués servir de base per a atorgar una llicència d’acord a 
l’article 47.3 del TRLU (Decret Legislatiu 1/2010), és a dir, per a la rehabilitació de masies 
i cases rurals en sòl no urbanitzable. 
 
D’altra banda, en relació a la consideració recollida en l’informe del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, de què el projecte excedeix el que serien obres de reparació, a 
l’existir un suposat augment de volum, enderrocs i noves distribucions, cal assenyalar que 
la tècnic municipal, en el seu informe, aclareix que la superfície de sòl ocupada per la 
construcció preexistent de ca I. és exactament la superfície de sòl ocupada per la 
construcció autoritzada amb la llicència i el volum edificat de la construcció original de ca 
I. només difereix en el cobriment de l’escala exterior que inicialment era descoberta i en el 
projecte de la llicència es va cobrir. Això té una justificació tècnica, donat que l’habitatge 
inicial de ca I. s’havia construït damunt una pallissa, l’estat dels fonaments donava poca 
fiabilitat i, a l’actuació del 2016, va caldre reforçar-los.  L’actuació, per tant, es va incloure 
en el supòsit d’obres per complir amb el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) que 
necessàriament va comportar algun canvi en la distribució i cobriment de l’escala per tal 
d’evitar un habitatge discontinu, però en cap cas, hi va haver l’enderroc d’una edificació 
existent i una nova construcció, segons consta a l’objecte del projecte aportat i aprovat. 
 
D’altra banda, en l’informe de la tècnic municipal es considera que l’informe del 
Departament de Territori i Sostenibilitat és també erroni, atès que l’ús de la planta baixa 
sempre havia estat el propi d’habitatge ja que en la construcció inicial era el rebost (hi 
havia un congelador, la bota del vi, els tomàquets penjats, l’espai per les patates, la tina 
d’oli...), l’espai de rentar (hi havia els cossis de rentar i un estenedor per quan plovia), el 
traster i una sala. La modificació de la coberta va venir imposada pel cobriment de l’escala, 
la qual no es podia concebre com una escala exterior si comunicava estances del mateix 
habitatge i, això sumat als requeriments del CTE, a l’adequació de l’habitatge a les 
exigències normatives actuals com la d’habitabilitat, a l’estat d’alguns dels elements 
estructurals i al concepte de desenvolupament urbanístic sostenible que introdueix el 
mateix TRLU permetia incloure el projecte dins de les obres de reparació que exigeixen la 
salubritat pública i la seguretat de les persones, prioritzant que no s’implantava cap nou 
habitatge, no hi havia canvi d’ús en cap de les seves plantes, es mantenia la superfície 
d’ocupació de sòl i es mantenien una construcció de planta baixa + planta primera, que ni 
tant sols augmentava l’alçada de la coberta. 
 
Pel que fa referència a la llicència de data 4/10/2016, l’actuació es concreta en un 
magatzem agrícola construït a la parcel·la 53 del polígon 3, per a ús del propi usuari de 
l’habitatge, que mena les terres propietat de la família. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat reconeix que el procediment d’atorgament de 
la llicència municipal és correcte atès que no supera els llindars de l’article 59.1.c) del 
RPLU i per tant, no era preceptiu informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme. No 
obstant això, la considera nul·la per no respectar la distància mínima a límit de parcel·la i 
de camins públics establerta en 10 metres. 
 
Com resulta de l’informe tècnic, pel que fa a la separació a límit de la propietat (que no de 
parcel.la), no es pot considerar com a tal exclusivament la parcel.la cadastral 53, ja que la 
propietat també ho és de les parcel·les que l’envolten, fins a un total de 28,24 hectàrees i 
es compon de les parcel·les cadastrals 53, 52, 54, 316, 315, 16, 18, 19 i 20 entre d’altres, 
dins el mateix municipi, que deixen molt allunyat al magatzem del límit de la propietat. 
Essent aquesta distància en el punt mínim entre el magatzem i el límit de la propietat de 
31,36 metres. Per tant aquesta afirmació de que no es compleix amb el límit de 10 metres 
de separació de la propietat és errònia. 
 
Pel que fa a la separació a camins públics, l’informe també és erroni ja que considera com 
a públic un camí que no ho és. L’ajuntament a l’any 2013 va tramitar la modificació del 
traçat del camí de la N-141b a cal Gutzems en el seu tram pel pas per cal Baldiri (aprovació 
pel Ple de 3 d’abril de 2013), la qual cosa es va comunicar tant a cadastre (RS Sallavinera 
25/07/2013 RE Cadastre 30/07/2013), com a l’Institut Cartogràfic de Catalunya (RS 



Sallavinera 25/07/2013 RE ICC 31/07/2013), com als Serveis Territorials de Territori i 
Sostenibilitat (RS Sallavinera 25/07/2013 RE SSTT 1/08/2013), de manera que el camí 
públic actual queda a una distància de 31,36m. en el seu punt més proper al magatzem 
(distància coincident amb el límit de propietat més proper al magatzem). I finalment, a 
l’accés al conjunt de cal B. que inclou ca I. hi ha la senyalització de camí sense sortida, ja 
que el camí, que l’informe de la Generalitat situa a menys de 10 m de la construcció, és un 
camí privat que només condueix a les construccions de Cal B. i ca I.  

 
Per tant, i d’acord a l’informe tècnic, la conclusió és que, al marge de què la Generalitat de 
Catalunya no disposi de competències per a requerir-ho, en cap cas procedeix declarar 
d’ofici la nul·litat de ple dret de les dues llicències esmentades, al no concórrer en les 
mateixes causes de nul·litat. 
 
Tercer.- Durant el tràmit d’al·legacions concedit a l’interessat, titular de la llicència, 
aquest no ha fet ús del seu dret, i no ha presentat al·legacions en l’expedient administratiu 
 
Per tot això, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Declarar la inadmissió a tràmit de la sol·licitud realitzada pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, per a iniciar el procediment de 
revisió de les llicències següents: 
 

- Llicència per a construccions, instal·lacions i obres del projecte d’obres de 
conservació de l’habitatge, aprovada en Ple de l’Ajuntament el dia 26/6/2016 i concedida 
el dia 14/7/2016. 
 

- Llicència per a construccions, instal·lacions i obres del projecte de construcció d’un 
cobert agrícola, concedida el dia 4/10/2016. 
 
La inadmissibilitat es fonamenta en la manca de legitimació de la Generalitat de Catalunya 
per sol·licitar a l’Ajuntament l’inici de la revisió d’ofici de la concessió d’una llicència 
d’obres, al no concórrer en aquella la condició d’interessada, d’acord als fonaments 
obrants en l’expedient, per haver deixat transcórrer prèviament el termini previst en 
l’article 65 de la LBRL sense haver fet ús de les seves facultats. 
 
Segon.- Declarar igualment la inexistència de causes de nul·litat que justifiquin la revisió 
de les dues llicències, d’acord als motius que consten en els informes realitzats, denegant 
en conseqüència, la petició del Departament de Territori i Sostenibilitat, de procedir a 
restaurar la legalitat urbanística. 
 
Tercer.- Posar en coneixement l’acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, de la 
Generalitat de Catalunya, i a l’interessat senyor J.M.P.P., als efectes oportuns i de 
possibles recursos contra l’acord. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels 5 regidors assistents a la sessió que 
conformen la totalitat del Ple de la Corporació municipal 
 

 
4.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant Pere Sallavinera i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya per a la cessió d’ús d’un terreny 
per a la gestió d’infraestructures de telecomunicacions.  
 
En sessió plenària de data 14 de juny de 2008 aquest Ajuntament va acordar cedir 150 m2 
de terreny de la finca rústica patrimonial anomenada “Camp del Pla”, identificada en el 
cadastre de rústica com a polígon 2, parcel.la 117 i inscrita al Registre de la Propietat 



d’Igualada al Tom 886, llibre 13 de Sant Pere Sallavinera, foli 81, finca núm. 515, 
inscripció 1ª, al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informacio de la 
Generalitat de Catalunya per a la construcció i posada en funcionament d’una 
infraestructura de telecomunicacions que ajudés a resoldre els problemes de cobertura 
dels serveis de telecomunicacions de televisió al municipi. 
 
El dia 11 de juliol  de 2008 té lloc signatura de conveni amb el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya per tal 
d’establir les condicions que havien de regir la cessió del terreny, amb una vigència de 30 
anys. 
 
D’acord amb el que recull la disposició addicional vuitena de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
del règim jurídic del sector públic i atesa l’entrada en vigor de la mateixa en data 2 
d’octubre de 2016, els convenis tindran una vigència màxima de 4 anys, per tant el conveni 
signat el dia 11 de juliol de 2008 entre les dues entitats relatiu a la cessió d’ús del terreny 
queda extingit i resolt automàticament. 
 
En data 22 de març de 2021 el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya aporta la minuta d’un nou conveni per a la 
cessió del mateix terreny en que es troba actualment la infraestructura de 
telecomunicacions i substituir el conveni ja extingit. 
 
Vist tot l’exposat anteriorment, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera i 
el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya per a la cessió d’ús de terreny per a la gestió d’infraestructures de 
telecomunicacions, d’acord amb el text que consta a l’expedient i que, inicialment, tindrà 
una durada de quatre anys, comptadors a partir de la data de la signatura i amb la 
possibilitat de pròrroga fins a un màxim de 4 anys més, de forma expressa i mitjançant la 
signatura d’una addenda abans de la finalització de la vigència d’aquest conveni. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informacio de la Generalitat de Catalunya 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 de la memòria valorada per a la millora i 
condicionament de la plaça del Doctor Pons de Sant Pere Sallavinera. 
 
 
Vista la memòria valorada per a la millora i condicionament de la Plaça del Doctor Pons de 
Sant Pere Sallavinera, redactada per l’Arquitecte M.R.B., amb un pressupost d’execució 
per contracta de 22.572,85 euros, abans d’aplicar l’IVA.  
 
Atès que la memòria valorada per a la millora i condicionament de la Plaça del Doctor 
Pons de Sant Pere Sallavinera, conté el desplegament complet de la solució òptima 
adoptada en relació amb la necessitat de millorar les condicions de la plaça, la qual ha 
estat redactada d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i 
suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de l'obra. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 



Primer: Aprovar inicialment la memòria valorada per a la millora i condicionament de la 
Plaça del Doctor Pons de Sant Pere Sallavinera, redactada per l’Arquitecte M.R.B., amb un 
pressupost d’execució per contracta de 22.572,85 euros, abans d’aplicar l’IVA , en el ben 
entès que si durant el període d'informació pública no es presentessin al·legacions quedarà 
definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini mínim de vint 
dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la província, el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina 
web municipal, a fi de que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions. 
 
Tercer.- Declarar la utilitat pública de l'execució de l'obra abans indicada. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 

 
6.- Proposta de concessió d’un ajut econòmic a la Fundació Privada per la 
lluita contra l’esclerosi múltiple 
 
Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica per contribuir a la recaptació de fons per 
investigar en la lluita de l’esclerosi múltiple i aturar el seu impacte en les 9.000 persones 
diagnosticades a Catalunya. La fundació destina recursos a la sensibilització i recerca, 
oferint serveis tant de primera atenció com neurorehabilitació, així com processos 
d’intermediació laboral. 
 
L’esclerosi múltiple és una malaltia que afecta majoritàriament la població jove, entre els 
20 i els 40 anys, sobretot dones, i és la segona causa de discapacitat entre els joves.  
 
Atesa la conveniència de col·laborar econòmicament amb la fundació privada per la lluita 
contra la esclerosi múltiple per tal que pugui desenvolupar els diversos projectes que s’hi 
duen a terme. 
 
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 la Fundació 
privada per la lluita contra la esclerosi múltiple, per un import de cent euros (100,00€). 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al beneficiari de l’ajut concedit. 

 

 

7.- 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 el decret d’alcaldia número 

21/2021, de 25 de març de 2021. 

081/206 22.02.2021 MªAntònia Cabañés(Pala). Menjars eleccions membres mesa 129,82 

082/213 22.02.2021 Associació ball esportiu Dance Factory. Zumba març 20 65,00 

083/215 23.02.2021 Planell, sa. Material manteniments  50,46 

084/217 23.02.2021 Manuel Busquet Arrufat. Serveis jurídics 2120,00 

085/231 26.02.2021 Margarita Riera Avilés. Gimnàstica febrer 21 150,00 

086/*** 26.02.2021 T.T. Seguretat Social. Quotes gener 21  1719,68 

087/233 01.03.2021 Telefonica movil. Targeta missatges aigua febrer 21 9,00 

088/239 01.03.2021 Sistemes organització SA. Disc dur ordinador 68,09 

089/240 01.03.2021 Estació Servei Calaf, sl. Gasoil furgo ajuntament 48,04 

090/243 02.03.2021 Argerich Mecànica, sl. Material manteniments aigua 50,93 



091/246 03.03.2021 Correos, sa. Correu i certificats febrer 21  16,60 

092/251 03.03.2021 Televida servicios sociosanitario, slu. Teleassistència febrer 23,43 

093/252 03.03.2021 Web cultura, scp. Material d'oficina  80,83 

094/253 04.03.2021 Telefonica. Telèfon fix i mòbil alcaldia: febrer 21 102,59 

095/257 04.03.2021 Energia XXI, slu. Llum plaça Major: 1/2/21 a 28/02/21 131,26 

096/258 04.03.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa:1/02/21 a 28/02/21 15,22 

097/262 05.03.2021 Assessoria Martori, slp.Assessorament jurídic laboral març 239,07 

098/263 05.03.2021 Associació Catalana de Municipis. Quota associat 2021 154,00 

099/264 06.03.2021 Energia XXI, slu. Enllumenat Querosa: 2/2/21 a 2/03/21 41,32 

100/265 06.03.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 2/2/21 a 28/02/21 21,90 

101/266 06.03.2021 Energia XXI, slu. Llum Dipòsit Boixadors:1/2/21 a 2/3/21 164,94 

102/267 06.03.2021 Energia XXI, slu. Llum pou Sató: 2/02/21 a 2/03/21 70,77 

103/268 06.03.2021 energia XXI, slu. Llum pis mestre: 2/02/21 a 2/03/21 45,99 

104/269 06.03.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori:2/2/21 a 2/3/21 153,55 

105/270 06.03.2021 Energia XXI, slu. Llum pou Bassetes: 1/02/21 a 2/03/21 112,47 

106/271 06.03.2021 Energia XXI, slu. Llum pis Arxiu:02/02/21 02/03/21 9,32 

107/272 06.03.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa:1/02/21 a 2/03/21 63,21 

108/273 06.03.2021 Energia XXI, slu. Llum raval Llavinera: 1/02/21 a 2/03/21 66,77 

109/274 08.03.2021 Engisic, sl. Redacció memòries subvenció ACA alta 726,00 

110/275 08.03.2021 Engisic, sl. Redacció memòria subvenció cabalímetres DB 847,00 

111/276 08.03.2021 CEMSA, SLU. Manteniment xarxa aigua: febrer 21 946,55 

112/279 08.03.2021 Tecnocat, sa. Rènting fotocopiadora: 20/3/21 a 19/4/21 85,10 

113/304 12.03.2021 Endesa Energia, sau. Llum pou Ventura:4/2/21 a 9/3/21 849,13 

114/305 12.03.2021 Energia XXI, slu. Llum local social: 4/2/21 a 9/3/21 317,49 

115/308 15.03.2021 José M. Gonzalez (Eficar). Canvi oli i altres furrgoneta  205,86 

116/314 16.03.2021 Consell Comarcal Anoia: taxa consultes activit. 21 487,50 

117/316 18.03.2021 A.C.A. Factura autoliquid. cànon aigua factur 1r trim 2871,51 

118/317 18.03.2021 A.C.A. Abonament fra.autoliquid. cànon aigua 1r trim -129,22 

119/327 22.03.2021 Planell, SA.  Material treballs manteniments 23,85 
 

 
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 dos quarts de deu del vespre, (21,30h), de tot el 
que jo, el Secretari, en dono fe. 


