ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARÇ DE 2022
Acta número 03/22
A Sant Pere Sallavinera, el dia 30 de març del dos mil vint-i-dos, a un quart de set de la
tarda, (18:15h), 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 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 les actes de les sessions
anteriors, celebrades el dia 2 de febrer de 2o22, de caràcter ordinari i el dia
23 de març de 2022, de caràcter extraordinari.
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de les actes de les sessions anteriors,
celebrades el dia 2 de febrer de 2022, de caràcter ordinari i el dia 23 de febrer de 2022, 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 el dia 2 de febrer de 2022 i el dia
23 de febrer de 2022, es donen per aprovades per assentiment.
2.- EXP.199/2021. Proposta d’adjudicació del lloguer del pis del mestre de
titularitat de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera.
Vist que l’Ajuntament Ple de data 27 de desembre de 2021 va aprovar el Plec de Clàusules
administratives Particulars i annexos que han de regir l’arrendament com a vivenda
habitual del bé immoble patrimonial anomenat pis del mestre, mitjançant concurs obert, i
l’obertura del termini per a la presentació de sol·licituds d’arrendament.
Vist que transcorregut el termini d’exposició pública per a la presentació de sol·licituds
s’ha rebut només una instància, corresponent a l’actual llogatera del pis, Sra. MªA.C.M.
A la vista de l'import de l'arrendament, l'òrgan competent per efectuar la present
contractació i tramitar l'expedient, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en relació amb
l'article 52.2.p del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, serà el Ple de la Corporació per ésser superior
a quatre anys.
Atès que la sol·licitant compleix els requisits establerts en les bases del concurs per accedir
al lloguer del pis, es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acord:
Primer.- Adjudicar el lloguer del “pis del mestre”, bé immoble patrimonial d’aquest
Ajuntament, a la Sra. MªA.C.M. per l’import de dos-cents cinquanta euros mensuals i pel

termini de temps de cinc anys prorrogable per anys fins a un màxim de deu anys, si
arribada la data de venciment del contracte o qualsevol de les pròrrogues, cap de les parts
no comunica en el termini a l’altre, al menys amb trenta dies, la voluntat de no renovar-lo.
Segon.- Autoritzar el Sr. Alcalde a signar els documents que siguin necessaris per a la
formalització del contracte de lloguer.
La proposta va ser aprovada per unanimitat
3.- EXP. 47/22. Proposta d’aprovació del projecte d’instal·lació fotovoltaica
de potència de 9,96 kwp d’autoconsum a edifici públic.
Vist el projecte d’instal·lació fotovoltaica de potència de 9,96 kwp d’autoconsum a edifici
públic, redactat per l’Enginyer tècnic industrial, Sr. M.S.B., amb un pressupost d’execució
per contracta de 7.722,70 euros, abans d’aplicar l’IVA.
Atès que el projecte d’instal·lació fotovoltaica de potència de 9,96 kwp d’autoconsum a
edifici públic, conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació
amb la necessitat de dotar el local social d’una forma de subministrament energètic neta i
econòmica, 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 d’instal·lació fotovoltaica de potència de 9,96 kwp
d’autoconsum a edifici públic, redactat per l’Enginyer tècnic industrial, Sr. M.S.B., amb un
pressupost d’execució per contracta de 7.722,70 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.
4.- EXP. 189/21. Proposta d’acord de ratificació de l’aprovació inicial i
provisional del pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de fàbrica
per a extrusió de plàstic destinat a envasat alimentari a la parcel.la única de
la UA2.
Vist el "Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de fàbrica per a extrusió de plàstic
destinat a envasat alimentari a la parcel.la única de la U.A.2 del terme municipal de Sant
Pere Sallavinera".
Vist l’acord d’aprovació inicial adoptat en sessió plenària del dia 2 de juny de 2021 i l’acord
d’aprovació provisional adoptat en sessió plenària del dia 2 de febrer de 2022.
Vist que entre els dies 7 de juliol i el 7 d’agost de 2021 es va dur a terme la corresponent
exposició pública sense que s’haguessin presentat al·legacions.
Atès que es va ampliar el termini d’exposició pública pel termini d’un mes, mitjançant un
edicte fixat al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, a l’e-tauler i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, entre els dies 21 de febrer i 21 de març de 2022, per tal de donar

compliment al Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en la seva disposició addicional
desena : “Els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva de les figures de
planejament urbanístic i de gestió urbanística establerts per aquesta Llei s’amplien en un
mes més, en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost”.
Vist que durant el termini d’ampliació de l’exposició pública no es van presentar
al·legacions, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Ratificar l’aprovació inicial i provisional del "Pla de millora urbana d’ordenació
volumètrica de fàbrica per a extrusió de plàstic destinat a envasat alimentari a la parcel.la
única de la U.A.2 del terme municipal de Sant Pere Sallavinera", amb les condicions,
consideracions i recomanacions dels informes sectorials rebuts i dels informes tècnics
municipals.
Segon.- Trametre certificat d’aquest acord a la comissió territorial d'urbanisme de la
Catalunya Central.
5.- Exp. 35/2022. 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.
Atès el que preveu l’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General
d`’Inversions, 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 dos-cents euros
(200,00€).
Segon.- Comunicar aquest acord al beneficiari de l’ajut concedit.

La proposta va ser aprovada per unanimitat.
6.- EXP. 41/2022. Proposta d’inici de l’expedient per a la contractació de
l’obra de reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí
del cementiri, fase 2: Reforç estructural del pontarró de fàbrica.
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en data 22 de maig de 2019 va aprovar
definitivament el projecte de “reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació
del camí del cementiri, Fase 2: reforç estructural del pontarró de fàbrica”, i
posteriorment l’actualització de preus del projecte, aprovada definitivament per
l’Ajuntament Ple de data 27 d’octubre de 2021, amb un pressupost d’execució per
contracte de noranta-sis mil sis-cents cinquanta-sis euros amb noranta-vuit cèntims

d’euro (96.656,98€), abans d’IVA, procedint-se al replanteig del projecte el dia 10 de
març de 2022.
Vista la memòria de la secretària de la corporació en què raona la necessitat de
contractació de les obres de “reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del
camí del cementiri, Fase 2: reforç estructural del pontarró de fàbrica”, mitjançant un
procediment obert simplificat.
Atès que de conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), la celebració de contractes per part de
les Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 del propi text legal.
A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant
el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les,
han de ser determinades amb precisió, deixant-ne constància a la documentació
preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació. Resultant
ser les següents:
L’objecte del projecte és la definició i valoració de les obres i treballs necessaris per tal de
dur a terme el reforç del pontarró de fàbrica del Raval (accés est del nucli de Sant Pere
Sallavinera des de la carretera N-141b).
El pontarró objecte de reforç està situat al Raval (accés est de Sant Pere Sallavinera des
de la carretera N-141b) i salva el pas sobre la riera de Sant Pere.
Es desconeix la data de construcció, però assumint que ha tingut diverses actuacions de
conservació i restauració, és molt probable que el pont dati d’abans de la guerra civil, o
fins i tot bastant anterior, ja que la seva tipologia mixta, combinant volta de totxo
ceràmic massís i maçoneria en els estreps, és molt similar als pontarrons que podem
trobar al llarg de la línia de ferrocarril de Barcelona a Saragossa, la qual va ser construïda
a la segona meitat del segle XIX i discorre pel terme municipal.
S’observen fissures de diversa importància en el pontarró; Així mateix, en algun punt
s’observa algun petit desplom dels timpans, que podrien antigament haver patit una
lleugera obertura cap a l’exterior en la seva coronació. En total caldrà portar a terme les
següents actuacions:
Neteja i esbrossada de la vegetació dels marges de la ribera, apuntalament provisional,
enderroc de paviment i cèrcol de formigó armat, canvi barana, enderroc de mur, buidat
del trasdós de la volta, reforç estructural, reblert i drenatge, afermat i pavimentació.
Atès que en virtut del que disposa l'apartat 2 de la Disposició Addicional Segona de la
LCSP, l'òrgan competent per contractar la citada obra és el Ple de la corporació en
superar la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer: Iniciar l’expedient per la contractació de l’obra de “reforç estructural del
pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri, Fase 2: reforç estructural del
pontarró de fàbrica”, amb un pressupost d’execució per contracte de noranta-sis mil siscents cinquanta-sis euros amb noranta-vuit cèntims d’euro (96.656,98€), abans d’IVA,
mitjançant un procediment obert simplificat.
Segon: Que informin l’expedient la Secretària i Interventora municipal, en virtut d’allò
disposat a la Disposició Addicional Tercera, apartats 3 i 8, de la LCSP.

La proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents.
7.- EXP. 43/2022. Proposta d’inici de l’expedient per a la contractació de
l’obra de millora del camí Ramader, des de la Llavinera fins a Els Seguers,
Fase 2.
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en data 27 de desembre de 2021 va aprovar
definitivament el projecte de l’obra de millora del camí Ramader, des de la Llavinera fins
a Els Seguers, Fase 2, amb un pressupost d’execució per contracte de cent quaranta-nou
mil cinc-cents quaranta-nou euros amb vint cèntims d’euro (149.549,20€), abans d’IVA,
procedint-se el replanteig del projecte el dia 14 de març de 2022.
Vista la memòria de la secretària de la corporació en què raona la necessitat de
contractació de les obres de millora del camí Ramader, des de la Llavinera fins a Els
Seguers, Fase 2, mitjançant un procediment obert simplificat.
Atès que de conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), la celebració de contractes per part de
les Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 del propi text legal.
A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant
el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les,
han de ser determinades amb precisió, deixant-ne constància a la documentació
preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació. Resultant
ser les següents:
El camí objecte del projecte es correspon amb el camí número 6 del catàleg de camins de
la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un camí que s’origina a la carretera BV-3011 i va
fins el camí de Seguers, amb una longitud total de poc més de 3 km. El mal estat de
conservació, motiva una intervenció de rehabilitació. En aquesta primera fase s’inclou la
rehabilitació d’un primer tram.
L’objecte del projecte de l’obra és definir les obres de reparació i millora del camí
Ramader, en un segon tram, de 1.270 metres, des del PK 1+060 al PK 2+330, entre
l’accés a l’aeròdrom (que s’ha rehabilitat en una primera fase) i fins just abans de la
cruïlla d’accés al camí Variant de Boraldes (camí número 5 del catàleg de camins de la
Diputació de Barcelona). Es tracta d’una actuació destinada al servei públic que millora
la connectivitat dins el propi municipi i amb els municipis veïns.
Actualment es disposa d’un camí amb molta intensitat de tràfic, de vehicles lleugers i
pesants, especialment vehicles agrícoles i ramaders. Aquest camí gaudeix d’un paviment
flexible amb una capa d’aglomerat asfàltic en calent que no arriba als 5 cm de gruix i que
en general es troba en mal estat, especialment pel mal drenatge de la via.
Les obres del projecte corresponen al condicionament del segon tram de 1.270 metres del
camí entre La Llavinera i Els Seguers. Amb aquest condicionament es defineix la
pavimentació, la reposició dels serveis afectats per l'execució de les obres, el drenatge de
la calçada, la senyalització vertical i horitzontal i les obres complementàries necessàries.

Es tracta d’un camí de 4 metres d’amplada mitja, de paviment flexible, amb un estat de
conservació variable, per això, es renovarà el paviment en tot el tram, no obstant, en
funció de l’estat de conservació, s’establiran diferents processos, ja que en alguns trams,

a part del desgast del ferm pel pas del temps i del propi trànsit, s’han format flonjalls i
per tant, abans de rehabilitar el paviment, es resoldrà la problemàtica, amb la
consolidació de la base.
Atès que en virtut del que disposa l'apartat 2 de la Disposició Addicional Segona de la
LCSP, l'òrgan competent per contractar la citada obra és el Ple de la corporació en
superar la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer: Iniciar l’expedient per la contractació de l’obra de millora del camí Ramader,
des de la Llavinera fins a Els Seguers, fase 2, amb un pressupost d’execució per contracte
de cent quaranta-nou mil cinc-cents quaranta-nou euros amb vint cèntims d’euro
(149.549,20€), abans d’IVA abans d’IVA, mitjançant un procediment obert simplificat.
Segon: Que informin l’expedient la Secretària i Interventora municipal, en virtut d’allò
disposat a la Disposició Addicional Tercera, apartats 3 i 8, de la LCSP.
La proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents.
8.- EXP. 46/22. Proposta d’aprovació del conveni de col.laboració entre el
Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera pel
programa “Anoia Turisme”.
El Consell comarcal de l’Anoia és una administració supramunicipal que té com a raó de
ser el servir als ciutadans i estar al costat dels municipis de la comarca. A través de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic i Promoció comarcal, té entre els seus objectius
desenvolupar serveis, programes i projectes per millorar la qualitat de l’activitat
econòmica, la competitivitat de les empreses i fomentar un territori basat en la
preservació dels valors naturals i culturals de territori, la conservació del paisatge,
l’economia social i el desenvolupament sostenible.
El Consell comarcal de l’Anoia disposa d’una àrea dedicada a la promoció turística de la
comarca de l’Anoia i dels seus municipis, així com a la creació, desenvolupament i gestió
de projectes i productes turístics per tal d’acomplir aquesta finalitat.
El Consell comarcal de l’Anoia té signat amb la Diputació de Barcelona un Contracte
programa, l’objecte del qual és establir el marc de relacions entre la Diputació de
Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, per desenvolupar els instruments de gestió
turística de la comarca. Dins del contracte programa es recull el compromís del Consell
comarcal de disposar d’un àmbit de governança del turisme a la comarca, amb
representació públic-privada, Incorporant els diferents actors dels sistema turístic
comarcal, entre els quals els diferents representants del sector privat, la ciutadania i
altres ens locals de la comarca.
El Consell comarcal de l’Anoia, va presentar als ajuntaments de la comarca, el dia 29
d’octubre de 2019 el ens de gestió Anoia Turisme, el protocol de funcionament i les
aportacions econòmiques dels municipis per ser-ne membres.
L’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera té entre les seves línies d'actuació el
desenvolupament turístic del seu territori i la promoció dels seus atractius per
aconseguir que el turisme sigui un factor de dinamització econòmica del municipi.
Coneixedor de que el turisme s’ha d’abordar des d’una perspectiva supramunicipal, ha
expressat la voluntat d’integrar-se a l’ens de gestió turística Anoia Turisme mitjançant la
signatura del compromís d'adhesió a aquest ens.

Vista la proposta del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera pel programa “Anoia Turisme”, es proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar la proposta del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de
l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera pel programa “Anoia Turisme”, amb una
vigència de quatre anys, finalitzadors el 31 de desembre de 2025 i amb una quota anual
de 221,51 euros.
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.
9.- EXP. FIRM. 132/2021. 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 l’empresa ENVASES PLÀSTICOS DEL TER SA, per a la realització de moviment de

terres i preparació de parcel.la a la zona de tramitació de l’expedient de Pla de Millora
Urbana per l’ordenació volumètrica de la parcel.la única de la UA2 de Sant Pere
Sallavinera, en el parcel.la 3, del polígon 2, d’aquest municipi.
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.
10.- EXP. FIRM. 10127/2020. 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 i la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya
Central, amb caràcter favorable, l’Ajuntament Ple, acorda, per unanimitat, atorgar la
llicència municipal per a construccions, instal·lacions i obres, següent:
-Al Sr. D.P.C, per a la realització de les obres d’ampliació de l’activitat ramadera bovina a

la finca situada al terme municipal de Sant Pere Sallavinera, en la parcel.la 201, del
polígon 3, d’aquest municipi.
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.
11.- 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
14/2022, de 22 de febrer de 2022 i el decret d’alcaldia 18/2022, de 22 de març de 2022.
Registre
039/069
040/073
041/080
042/087
043/088
044/090
045/091
046/095
047/096
048/***
049/098
050/099
051/100
052/101
053/106
054/115
055/118
056/119
057/120
058/121
059/122
060/123
061/124
062/125
063/126
064/127
065/128
066/129
067/130
068/132
069/133
070/134

Data
24.01.2022
25.01.2022
25.01.2022
27.01.2022
28.01.2022
28.01.2022
28.01.2022
29.01.2022
30.01.2022
31.01.2022
01.02.2022
01.02.2022
01.02.2022
01.02.2022
01.02.2022
04.02.2022
04.02.2022
04.02.2022
04.02.2022
05.02.2022
05.02.2022
05.02.2022
05.02.2022
05.02.2022
05.02.2022
05.02.2022
05.02.2022
05.02.2022
05.02.2022
07.02.2022
07.02.2022
07.02.2022

Proveïdor/Creditor i concepte
SUMEX, SL. Escala alumini
Girocopi. Manteniment fotocopiadora gener 22
Margarita Riera Avilés. Gimnàstica gener 22
Endesa Energia, sau.Llum pou Ventura:30/9/21 a 31/10/21

Anna Calvet Ibàñez. Material oficina
Anna Calvet Ibàñez. Material oficina
Anna Calvet Ibàñez. Material oficina
Endesa Energia,sau.Llum pou Ventura:31/10/21 a 30/11/21
Endesa Energia, sau.Llum pou Ventura:30/11/21 a 31/12/21

T.T. Seguretat social. Quotes desembre 21
Telefonica Móviles.Targeta missatges pc aigua
Telefonica Móviles. Targeta missatges pc aigua
Telefonica Móviles. Targeta missatges pc aigua
Telefonica Móviles. Targeta missatges pc aigua
Estació de Servei Calaf. Sl. Gasoil furgo i gasolina desbross
Telefonica de España, sau.Telèfon fix i mob.alcaldia gener
Transparenta, slu. Manteniment aigua gener 22
Enegia XXI, slu. Llum plaça Major: 31/12/21 a 31/1/22

Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/12/21 a 31/01/22
Energia XXI, slu. Llum edif.escoles: 2/1/22 a 1/2/22
Energia XXI, slu. Llum pou Sató: 31/12/21 a 31/1/22
Energia XXI, slu. Llum dip. Boixadors:31/12/21 a 30/1/22
Energia XXI, slu. Llum masies Querosa: 2/1/22 a 1/2/22
Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 2/1/22 a 1/2/22

Energia XXI, slu. Pis del mestre: 2/1/22 a 1/2/22
Energia XXI, slu. Llum edifici consistori: 2/1/22 a 1/2/22
Energia XXI, slu. Llum Pou Bassetes :2/01/22 a 31/01/22
Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/12/21 a 31/01/22

Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera: 3/1/22 a 1/2/22
ACA. Liquidació cànon aigua declaració ús abastament

Applus Iteuve Technology, sl. ITV vehicle ajuntament
Correos. Segells i correu gener 22

TOTAL €
260,15
149,77
150,00
720,22
8,05
2,75
10,28
774,04
640,13
1765,61
7,50
7,50
15,29
7,50
64,34
117,53
2,76
545,11
43,92
21,25
131,86
409,46
114,63
7,32
84,12
390,85
318,53
212,83
214,07
1.239,92
54,98
14,95

071/135
072/138
073/149
074/153
075/154
076/158
077/167
078/168
079/172
080/176
081/177
082/191
083/194
084/***
085/202
086/203
087/204
088/205
089/213
090/220
091/221
092/225
093/229
094/230
095/231
096/233
097/239
098/240
099/241
100/242
101/247
102/251
103/252
104/253
105/254
106/761
107/265

08.02.2022
08.02.2022
11.02.2022
11.02.2022
11.02.2022
14.02.2022
16.02.2022
16.02.2022
17.02.2022
17.02.2022
17.02.2022
23.02.2022
25.02.2022
28.02.2022
01.03.2022
01.03.2022
01.03.2022
01.03.2022
01.03.2022
04.03.2022
04.03.2022
04.03.2022
06.03.2022
06.03.2022
07.03.2022
08.03.2022
09.03.2022
09.03.2022
09.03.2022
09.03.2022
11.03.2022
14.03.2022
14.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
04.08.2021
16.03.2022

Assessoria Martori, slp. Quotes comptab. i nòmines
Energia XXI, slu. Llum local social:31/12/21 a 31/1/22
DOGC. Anunci publicació DOGC aprov defin projecte obra
Energia XXI, slu. Llum local social:31/1/22 a 7/2/22
Cristina Blesa Picas. Taichi gener 22

Associació ball esportiu Dance Factory: zumba gener 22
Iserveis Einstic, sl. Serveis plecs clàusules, 1r pagament
Consell Comarcal Anoia.Serveis consultes SSTT 22
ACM, Assoc. Catalana Municipis. Quota associat 22
ACA. Autoliquidació cànon aigua facturat 1r trim 22
ACA. Abonament Autoliq. cànon aigua facturat 1r trim 22

Festacatalunya events, sl. Publicitat castell boixad
Girocopi, sistemes org, saute. Fotocopiadora febrer
T.T. Seguretat social: quotes gener 22
Telefonica Móviles.Targeta missatges pc aigua
Telefonica Móviles. Targeta missatges pc aigua
Telefonica Móviles. Targeta missatges pc aigua
Telefonica Móviles. Targeta missatges pc aigua
Estació de Servei Calaf. Sl. Gasoil furgo i gasolina desbross
Telefonica de España, sau.Telèfon fix i mob.alcaldia gener
Correos. Segells i correu febrer 22
Associació ball esportiu Dance factory: zumba febrer 22
Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/01/22 a 28/2/22
Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera: 1/2/22 a 28/2/22
Margarita Riera Avilés. Gimnàstica febrer 22
Planell, sa. Material manteniments
Assessoria Martori, slp. Quotes comptab. i nòmines març
Transparenta cicle integ.aigua(Cemsa) mantenim febrer
Endesa Energia, sau. Llum pou Ventura:31/1/22 a 28/2/22
Cristina Blesa Picas. Taichi febrer 22
Transparenta cicle integ.aigua. Abonament mantenim febrer

Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics gener 22
Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics febrer 22
Transparenta cicle int.aigua(cemsa).neteja dipòsits aigua
Transparenta cicle int.aigua. Mantenim.aigua febrer 22
CEMSA. Factura any 21 trasparerada. Material mantenim
Energia XXI, slu. Llum local social: 7/02/22 a 28/02/22

1157,37
209,41
220,60
45,67
315,00
170,00
403,33
503,59
154,00
4760,23
-214,21
121,00
-129,57
1386,55
188,09
7,50
7,50
7,50
61,52
115,91
18,05
170,00
181,92
184,36
150,00
6,72
703,62
4901,67
654,13
315,00
-4901,67
93,90
93,90
1839,20
4369,42
34,74
147,35

El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada.
12.- 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 2 de febrer del 2022, que tot seguit es
relacionen:

Decret
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
13/2022
14/2022
15/2022
16/2022
17/2022
18/2022
19/2022

Data
09/02/2022
09/02/2022
15/02/2022
16/02/2022
16/02/2022
18/02/2022
22/02/2022
24/02/2022
16/03/2022
16/03/2022
22/03/2022
23/03/2022

Assumpte
Decret autorització transmissió titularitat activitat
Decret aprovació padró aigua 4t trimestre 21
Decret adjudicació obres PPI 2022
Decret adjudicació servei redacció projecte instal. fotovoltaica
Decret adjudicació servei redacció projecte millora enllumenat
Decret convocatòria ple extraordinari 2/22 pressupost
Decret aprovació pagaments gener (2) i febrer (1) 2022
Decret aprovació nòmines febrer 22
Decret inici expedient projecte actuació específica
Decret adjudicació serveis direcció obres incendis local social
Decret aprovació pagaments febrer (2) i març (1) 2022
Decret convocatòria pel 03/22, de 30 de març de 2022

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

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 vuit del vespre (19:30h), de tot el
que jo, la Secretària, en dono fe.

