
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 22 d’ABRIL DE 2021 

Acta número 03/21 
 
 
 

A Sant Pere Sallavinera, el dia 22 d’abril 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 30 de març de 2021.         
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, 
celebrada el dia 30 de març 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 30 de març 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 30 de març de 2021, que tot seguit es 
relacionen: 
 
 
Decret Data  Assumpte 
 
23/2021 07/04/2021 Decret contractació serveis redacció projecte camí giron, fase 2 
24/2021 09/04/2021 Decret contractació serveis redacció projecte camí Ramader, fase 1  
25/2021 20/04/2021 Decret convocatòria ple extraordinari 22 abril 21  
26/2021 21/04/2021 Decret convocatòria ple ordinari 22 abril 21 
27/2021 21/04/2021 Decret aprovació nòmines abril 21 
28/2021 21/04/2021 Decret aprovació pagaments març 21 (2) i abril 21 (1) 
 
 
El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada. 

 
 
 



3.- Proposta d’acceptació del Fons de Prestació de Diputació de Barcelona per 
a “Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis 
forestals”– PPI, 2021.  
 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern número 112, 
en sessió de data 25 de març de 2021, va aprovar la concessió d’un fons de prestació 
corresponent a la “conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis 
forestals” per un import de 6.442,00 euros.  
 
Vist que l’acord d’atorgament esmentat estipula les següents condicions d’execució del 
fons de prestació:  
 
L’ens destinatari disposa fins al 30 d’abril de 2021 per presentar l’acceptació expressa de 
la concessió, juntament amb l’Acta d’acord, signada de forma conjunta entre l’Ajuntament 
i l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) del municipi, per a l’actualització de les 
actuacions previstes al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) redactat per la 
Diputació de Barcelona, on consti una relació prioritzada i valorada econòmicament de les 
actuacions amb necessitat d’execució.  
 
S’estableix el pagament avançat del 75% respecte de l’import concedit, el qual s’ha de 
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa i l’acta d’acord a què s’ha fet referència. 
El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia presentació de la 
justificació de les despeses. 
 
L’acord de la Diputació de Barcelona estableix que el termini d’execució finalitza el 31 de 
desembre de 2021.  
 
En data 10 de març de 2021 la Comissió Local de seguiment de les actuacions previstes al 
Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, formada per Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera i l’Agrupació de Defensa Forestal Amics del Bosc han signat acta d’acord que 
actualitza les actuacions previstes en el programa anual del PPI per a la seva execució 
durant l’any 2021. Les actuacions a realitzar són les següents: 
 

Ordre Concepte Amidament Cost actuació 
1 Repàs de manteniment de ferm i manteniment 

secció de servei del camí del Coll del Castell al 
camí de la Puda 

1,35 km 1.511,00 € 

2 Repàs de manteniment de ferm i manteniment 
secció de servei del camí de la Font Puda 

2,77 km 3.258,00 € 

3 Repàs de manteniment de ferm i neteja de vores i 
esporga del camí de Cal Gotzems a Serragallarda, 
tram de Gotzems 

1,38 km 1.673,00 € 

 TOTAL 5.49 km 6.442,00 € 
 
 
Per tot això exposat, es proposa a l’Ajuntament Ple el següent acord:  
 
Primer.- Acceptar el fons de prestació corresponent a “conservació de la infraestructura 
estratègica de prevenció d’incendis forestals” per a l’any 2021, per un import de 6.442,00 
euros, atorgat per la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern 
número 112, en sessió de data 25 de març de 2021. 
  
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Barcelona. 

 
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’acceptació del Fons de Prestació de Diputació de Barcelona per 
a “Prevenció d’incendis forestals: Conservació de la infraestructura 
estratègica”– PPI, 2022.  
 
Vist que la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern número 113, 
en sessió de data 25 de març de 2021, va aprovar la concessió d’un fons de prestació 
corresponent a la “prevenció d’incendis forestals: conservació de la infraestructura 
estratègica”- PPI, 2022, per un import de 5.962,00 euros.  
 
Vist que l’acord d’atorgament esmentat estipula les següents condicions d’execució del 
fons de prestació:  
 
L’ens destinatari disposa fins al 30 d’abril de 2021 per presentar l’acceptació expressa de 
la concessió, juntament amb l’Acta d’acord, signada de forma conjunta entre l’Ajuntament 
i l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) del municipi, per a l’actualització de les 
actuacions previstes al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) redactat per la 
Diputació de Barcelona, on consti una relació prioritzada i valorada econòmicament de les 
actuacions amb necessitat d’execució.  
 
S’estableix el pagament avançat del 75% respecte de l’import concedit, el qual s’ha de 
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa i l’acta d’acord a què s’ha fet referència. 
El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia presentació de la 
justificació de les despeses. 
 
L’acord de la Diputació de Barcelona estableix que el termini d’execució s’inicia el dia 1 de 
gener de 2022 i finalitza el 31 de desembre de 2022 i que la justificació voluntària es 
realitzarà fins el 15 de novembre i la justificació final entre el 2 de gener de 2022 i el 20 
d’abril de 2023.  
 
En data 10 de març de 2021 la Comissió Local de seguiment de les actuacions previstes al 
Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, formada per Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera i l’Agrupació de Defensa Forestal Amics del Bosc han signat acta d’acord que 
actualitza les actuacions previstes en el programa anual del PPI per a la seva execució 
durant l’any 2022. Les actuacions a realitzar són les següents: 
 

Ordre Concepte Amidament Cost actuació  

1 Repàs de manteniment de ferm en terrenys terra i 

durs i manteniment secció de servei del camí de 

Cal Corregó 

1,18 km 1.487,00 € 

2 Repàs de manteniment de ferm en terrenys terra i 

durs i manteniment secció de servei del camí de 

la Serra de Montaner 

2,13 km 2.631,00 € 

3 Repàs de manteniment de ferm i manteniment 

secció de servei del camí de l’Obaga del Castell 

0,94 km 1.102,00 € 

4 Repàs de manteniment de ferm en terrenys durs i 

neteja de vores del camí de Vallcebre 

0,48 km 742,00 € 

 TOTAL 4,73 km 5.962,00 € 

 
 
Per tot això exposat, es proposa a l’Ajuntament Ple el següent acord:  
 
 



Primer.- Acceptar el fons de prestació corresponent a “prevenció d’incendis forestals: 
conservació de la infraestructura estratègica” per a l’any 2022, per un import de 5.962,00 
euros, atorgat per la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern 
número 113, en sessió de data 25 de març de 2021. 
  
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Barcelona. 

 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels 5 regidors assistents a la sessió que 
conformen la totalitat del Ple de la Corporació municipal. 
 
 
5.- Proposta d’aprovació de la memòria valorada per a les obres de 
Manteniment a tres camins sense pavimentar: Camí de la Fortesa a 
Boraldes, camí de cal Trullàs i camí de cal Setó. 
 
 
Vista la memòria valorada per a les obres de Manteniment a tres camins sense 
pavimentar: Camí de la Fortesa a Boraldes, camí de Cal Trullàs i camí de cal Setó, 
redactada per l’Enginyer de Camins, canals i ports, Sr. R.G.G., amb un pressupost 
d’execució per contracta de 21.897,22 euros, abans d’aplicar l’IVA.  
 
Atès que la memòria valorada per a les obres de Manteniment a tres camins sense 
pavimentar: Camí de la Fortesa a Boraldes, camí de Cal Trullàs i camí de cal Setó, 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 les obres de Manteniment a tres 
camins sense pavimentar: Camí de la Fortesa a Boraldes, camí de Cal Trullàs i camí de cal 
Setó, redactada per l’Enginyer de Camins, canals i ports, Sr. R.G.G., amb un pressupost 
d’execució per contracta de 21.897,22 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 d’aprovació del projecte constructiu per la millora del camí 
entre Cal Gironella i el Castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera 
(Anoia)-Fase 2 
 
 
Vist el projecte construcció per a la realització de les obres de “Millora del camí entre cal 
Gironella i el Castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera (Anoia). Fase 2”, redactat per 
l’Enginyer Tècnic Industrial F.S.D. i l’Enginyer de Camins, Canals i Ports A.H.C., amb un 
pressupost d’execució per contracta de 24.744,02 euros, abans d’aplicar l’IVA.  
 



Atès que el projecte constructiu per la millora del camí entre cal Gironella i el Castell de 
Boixadors de Sant Pere Sallavinera (Anoia)-Fase 2, conté el desplegament complet de la 
solució òptima adoptada en relació amb la necessitat de millorar les condicions del camí 
entre Cal Gironella i el Castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera, el qual ha estat 
redactat 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 el projecte per a la realització de les obres de “Millora del 
camí entre Cal Gironella i el Castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera (Anoia). Fase 
2”, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial F.S.D., i l’Enginyer de Camins, Canals i Ports 
A.H.C., amb un pressupost d’execució per contracta de 24.744,02 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. 
 
 
7.-  Proposta d’acord de nomenament de persona idònia de la secretaria del 
Jutjat de Pau i Registre Civil de Sant Pere Sallavinera. 
 
Vist que per jubilació de l’actual secretari del Jutjat de Pau i Registre Civil de Sant Pere 
Sallavinera cal nomenar un altra persona idònia que pugui realitzar aquesta tasca.  
 
Atès que d’acord amb l’establert a l’article 2 de l’ Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny, 
correspon a l’òrgan competent de l’ajuntament nomenar les persones idònies que s’hagin 
de fer càrrec de la secretaria del Jutjat de Pau i Registre Civil respectiu, sens perjudici de la 
resolució d’aprovació que ha d’efectuar la conselleria de Justícia.  
 
Atès que d’acord amb l’esmentada Ordre el nomenament de la persona idònia ha de 
recaure necessàriament en una persona que depengui de l’ajuntament que insta el 
nomenament.  
 
Atès que la treballadora de l’ajuntament, Sra. Judit Solans Calderó i amb categoria 
d’auxiliar administrativa, compleix les condicions de capacitat i de no incórrer en cap 
causa d’incompatibilitat per exercir el càrrec.  
 
El Ple per unanimitat ACORDA :  
 
Primer.- Nomenar la Sra. Judit Solans Calderó, amb NIF 4**17*6** per fer-se càrrec de la 
secretaria del Jutjat de Pau i Registre Civil de Sant Pere Sallavinera, amb efectes de 29 
d’abril de 2021.  
 
Segon.- Trametre el present acord, juntament amb la documentació necessària que 
disposa l’article 4 de l’ Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny, al Departament de Justícia de 
la Generalitat als efectes d’aprovació de la conselleria de Justícia.  
 
 
 
 



8.- 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: 
 
-A l’empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U.,  per a la realització de les 
obres de muntatge d’un seccionador d’unió de barres i un transformador de tensió de 
barres al parc de 110 kv de la Fortesa. 
 
- A l’empresa ENVASES PLASTICOS DEL TER, S.A.,  per a la realització de les obres per a 
l’execució de la urbanització de la U.A.2. 
 
-A l’empresa REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A., per a la 
realització de les obres de reparació del talús del pk de la carretera C-25. 
 
 
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.  
 
 
9.- 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 
28/2021, de 21 d’abril de 2021. 

       

Registre Data  Proveïdor/Creditor i concepte       TOTAL € 

       

037/057 20.01.2021 Miquel Raja. 60% restant redacció modificació NNSS 6061,08 

120/331 24.03.2021 AMI. Quota soci any 2021   75,50 

121/333 24.03.2021 Asesoramiento contratacion, sl. Models administració 150,00 

122/334 25.03.2021 Star Foc Anoia, SLU. Reparació sistema incendis local 1904,25 

123/335 25.03.2021 Esteve Prat Ametlla. Pins escut municipal 237,16 

124/347 30.03.2021 Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics gener 21 83,90 

125/348 30.03.2021 Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics febrer 21 83,90 

126/349 30.03.2021 Servicios Microinformatica, sa. Llicència microsoft office 557,81 

127/350 30.03.2021 Engisic Solucions i consulting, sl. Redacció projecte aigua 1210,00 

128/*** 31.03.2021 T.T. Seguretat social: quota febrer 21  1849,06 

129/353 01.04.2021 Telefonica moviles, sa. Targeta missatges aigua març 7,50 

130/354 02.04.2021 Estació de Servei Calaf, sl. Gasoil furgoneta i gasolina 77,05 

131/355 04.04.2021 Telefonica. Telèfon fix i mòbil març 21  102,59 

132/356 06.04.2021 Correus, s.a. Correu març 21  23,45 



133/357 06.04.2021 CEMSA. Manteniment xarxa aigua: març 21 1989,25 

134/359 06.04.2021 Televida. Teleassistència març 21  23,43 

135/360 07.04.2021 Assessoria Martori, slp. Assessorament jurídic abril 21 239,07 

136/361 07.04.2021 Manuel Busquet. Informe jurídic revisió llicències 3286,00 

137/365 07.04.2021 Tecnocat. Rènting fotocopiadora 20/4/21 a 19/5/21 85,10 

138/366 07.04.2021 Argerich Mecànica, sl. Material manteniments  22,89 

139/367 04.04.2021 Castell3 construccions, sl. Reparació embornal cal Solé 1082,95 

140/369 08.04.2021 Energia XXI, slu. Llum plaça Major: 28/2/21 a 5/4/21 200,87 

141/372 09.04.2021 Corporación Alimentaria Guissona, sa. Mata-herbes 18,48 

142/374 09.04.2021 DOGC. Anunci aprovació inicial memòria obra pl. Dr. Pons 218,40 

143/377 09.04.2021 Energia XXI, slu. Llum Camí Fortesa: 28/2/21 a 5/4/21 22,86 

144/378 09.04.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 28/02/21 a 06/04/21 28,59 

145/379 09.04.2021 Energia XXI, slu. Llum Dipòsit Boixadors:2/3/21 a 6/4/21 271,02 

146/380 09.04.2021 Energia XXI, slu. Llum aigües pou Sató:2/3/21 a 6/4/21 97,82 

147/381 09.04.2021 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 02/03/21 a 06/04/21 11,63 

148/382 09.04.2021 Energia XXI, slu. Llum dip. Ca la Viuda :2/3/21 a 6/4/21 168,18 

149/383 09.04.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori:2/3/21 a 6/4/21 195,81 

151/385 09.04.2021 Raimon Guitart Garcia. Redacció memòria valor. camins 742 

152/386 10.04.2021 Energia XXI, slu. Llum Querosa: 2/3/21 a 6/4/21 54,98 

153/387 10.04.2021 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera: 2/3/21 a 6/4/21 90,27 

154/388 10.04.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 2/3/21 a 6/4/21 84,71 

155/396 13.04.2021 Plus Ultra seguros. Assegurança vehicle Ajuntament 444,20 

156/400 13.04.2021 Tecnocat. Mantenim. Fotocop. 26/11/20 a 28/12/20 67,72 

157/401 13.04.2021 Tecnocat. Paquets DIN A4   81,68 

158/403 13.04.2021 Associació ball esportiu Dance Factory.Zumba març 170,00 

159/405 14.04.2021 Assessoria Martori, slp. Serveis jurídics trimestrals 1217,26 

160/408 15.04.2021 Pedro Circuns. PC Calaf. Cartutxo tinta impressora 39,00 

161/411 18.04.2021 Endesa Energia, s.a. Llum pou Ventura: 9/3/21 a 14/4/21 1041,17 

162/412 18.04.2021 Energia XXI, slu. Llum local social: 9/3/21 a 14/4/21 323,72 

163/414 19.04.2021 Marcs el Taller, sccl. Guies i penjadors exposicions quadres 169,28 
 

 
 
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 vuit del vespre, (2oh), de tot el que jo, el 
Secretari, en dono fe. 


