
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2022 

Acta número 08/22 

 

 
A Sant Pere Sallavinera, el dia 7 de setembre del dos mil vint-i-dos, 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 27 de juliol 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 27 de juliol de 2022, 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 27 de juliol de 2022, es dona per aprovada per 
assentiment. 
 

 
2.- EXP. 106/2022. Proposta d’adjudicació de les obres de Rehabilitació de la 
captació del pou de les Feixes de Sant Pere Sallavinera. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per a la contractació de les obres de Rehabilitació de la 
captació del pou de les Feixes de Sant Pere Sallavinera, consistents en la rehabilitació del 
Pou de les Feixes, per tal de garantir la màxima qualitat en el subministrament en matèria 
sanitària, dins el marc del Reial Decret 140/2003, amb un pressupost d’execució per 
contracte de trenta-nou mil nou-cents seixanta-set  euros amb vint-i-un cèntims d’euro 
(39.967,21€), abans d’IVA.  
 
Vist l’informe de Secretaria intervenció, que consta a l’expedient, en el qual s’acredita 
l’existència de crèdit suficient. 
 
Vist l’informe-Proposta de Secretaria Intervenció sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir, requisits a exigir i determinacions de competència. 
 
Vistes les ofertes presentades per tres empreses per a la realització de les obres a 
contractar. 
 
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò 
disposat a la Disposició Addicional Segona de la LCSP per a l’adjudicació del contracte, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER: Adjudicar el contracte per a la realització de les obres de Rehabilitació de la 
captació del pou de les Feixes de Sant Pere Sallavinera, al contractista ELÈCTRICA 
PINTÓ, S.L., amb NIF B58349028 i domicili Al Polígon de Santa Anna I, 4200 de 



Santpedor (08251), per un import de trenta-cinc mil sis-cents cinquanta-nou  euros amb 
dotze cèntims d’euro (35.659,12€) , abans d’IVA. 
 
SEGON: Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’obra amb càrrec a la partida 
161/633.04 del vigent pressupost, d’acord amb l’informe d’Intervenció. 
 
TERCER: Un cop realitzada l’obra, incorporar la factura i trametre el pagament si s’escau. 
 
QUART: Notificar la resolució a d’adjudicatari. 
 
 
3.- EXP. 43/22. Proposta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres 
de Millora del camí Ramader des de la Llavinera fins al Seguers, 2ª Fase, al 
T.M. de Sant Pere Sallavinera 
 
L’Ajuntament Ple en data 27 de juliol de 2022 va aprovar l’adjudicació del contracte de les 
obres de Millora del camí Ramader des de la Llavinera fins al Seguers, 2ª Fase, al T.M. de 
Sant Pere Sallavinera a l’empresa ROMÀ INSFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U., per 
la quantitat de  cent trenta-dos mil tres-cents cinquanta-un euros amb quatre cèntims 
d’euro, (132.351,04€) IVA exclòs. 
 
L’empresa adjudicatària ha presentat al director de l’obra el Pla de seguretat i salut en el 
treball, elaborat en aplicació de l’estudi de seguretat i salut que consta com annex al 
projecte. Aquest Pla va tenir l'informe  favorable  del   director   facultatiu  de  l'obra, en 
Jordi Quera Miró,  en  data 22 d’agost del 2022. 
 
Per tot això, davant la necessitat d’iniciar les obres i d’acord amb el que estableix l'article 
7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres, 
l'Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
1. Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de Millores de Seguretat contra incendis 
en el local social de Sant Pere Sallavinera. 
 
2. Autoritzar al contractista ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. per a que 
iniciï les obres. 
 
 
4.- EXP. 41/2022. Proposta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les 
obres del Reforç estructural del Pontarró de fàbrica i pavimentació del camí 
del Cementiri, fase 2: Reforç estructural del Pontarró de fàbrica.   
 
 
L’Ajuntament Ple en data 27 de juliol de 2022 va aprovar l’adjudicació del contracte de les 
obres del Reforç estructural del Pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del Cementiri, 
fase 2: Reforç estructural del Pontarró de fàbrica a l’empresa KOLLATEC,S.L. per la 
quantitat de noranta-quatre mil quatre-cents euros (94.400,00 €), abans d’IVA. 
 
L’empresa adjudicatària ha presentat al director de l’obra el Pla de seguretat i salut en el 
treball, elaborat en aplicació de l’estudi de seguretat i salut que consta com annex al 
projecte. Aquest Pla va tenir l'informe  favorable  del   director   facultatiu  de  l'obra, en 
Raimon Guitart i Garcia,  en  data 31 d’agost del 2022. 
 
Per tot això, davant la necessitat d’iniciar les obres i d’acord amb el que estableix l'article 
7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres, 
l'Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
 



1. Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres del Reforç estructural del Pontarró de 
fàbrica i pavimentació del camí del Cementiri, fase 2: Reforç estructural del Pontarró de 
fàbrica. 
 
2. Autoritzar al contractista KOLLATEC, S.L. per a que iniciï les obres. 
 
 
 5.- EXP. 120/2022. Proposta d’aprovació del Projecte constructiu per a la 
millora d’un tram del camí de la zona de l’Estació de Seguers del municipi de 
Sant Pere Sallavinera (Anoia) 
 
Vist el projecte constructiu per a la millora d’un tram del camí de la zona de l’Estació de 
Seguers del municipi de Sant Pere Sallavinera (Anoia), redactat per l’Enginyer Tècnic 
Industrial, Sr. Francesc Solé Duocastella i l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Albert 
Herrero Casas, amb un pressupost d’execució per contracta de vuitanta-dos mil sis-cents 
vint-i-cinc euros amb trenta-cinc cèntims d’euro (82.625,35 €), abans d’aplicar l’IVA.  
 
Atès que el projecte conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en 
relació amb la necessitat de millorar el camí de referència d’aquest municipi, 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.  
 
Atès que es tracta d’un projecte que no ha estat elaborat pels Serveis Tècnics Municipals, 
en data 26 d’agost de 2022, els Serveis Tècnics emeten un informe sobre projecte 
presentat, que conclou que és correcte i suficient per a la seva contractació 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte constructiu per a la millora d’un tram del camí de 
la zona de l’Estació de Seguers del municipi de Sant Pere Sallavinera (Anoia), redactat per 
l’Enginyer Tècnic Industrial, Sr. Francesc Solé Duocastella i l’Enginyer de Camins, Canals i 
Ports, Sr. Albert Herrero Casas, amb un pressupost d’execució per contracta de vuitanta-
dos mil sis-cents vint-i-cinc euros amb trenta-cinc cèntims d’euro (82.625,35 € ), 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.- D’acord amb el que disposa l’article 37.1 i 2 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini 
de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la 
província,  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. 
 
L’acord s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents. 
 
 
6.- EXP. 80/21. Proposta d’aprovació del text refós amb l’actualització de 
preus de la memòria valorada d’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 d’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. Raimon Guitart Garcia, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 21.897,22 euros, abans d’aplicar l’IVA, aprovat en sessió de ple de data 22 
d’abril de 2021.  



 
Atès que l’obra a que fa referència la memòria valorada s’ha de presentar en la 
convocatòria d’ajuts als ens locals de les zones rurals, aquest Ajuntament ha encomanat 
una revisió i actualització de preus vist que dita memòria es va redactar el mes d’abril de 
2021. 
 
Vist el text refós amb preus actualitzats de la memòria valorada d’obres de manteniment a 
tres camins sense pavimentar: camí de la Fortesa a Boraldes, camí de Cal Trullàs i camí de 

Cal Setó, realitzada en data d’aquest mes d’agost de 2022 pel mateix redactor del projecte, 

l’Enginyer de Camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart Garcia, resultant un import de 
pressupost d’execució per contracte de 26.624,25 euros, abans d’IVA. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer: Aprovar inicialment el text refós amb preus actualitzats de la memòria valorada 
d’obres de manteniment a tres camins sense pavimentar: camí de la Fortesa a Boraldes, 

camí de Cal Trullàs i camí de Cal Setó realitzada per l’Enginyer de Camins, canals i ports, 

Sr. Raimon Guitart Garcia, amb un import de pressupost d’execució per contracte de 
26.624,25 euros, abans d’IVA., en el ben entès que si durant el període d'informació 
pública no es presentessin al·legacions quedarà definitivament aprovada 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. 
 
L’acord s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents. 
 
 
7.- EXP. 104/2022.- Proposta de sol·licitud d’ajuts a la millora 
d’nfraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i 
a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya.  
 
Vista l’ordre ACC/123/2022, de 25 de maig, publicada al DOGC número 8678, de 
30/05/2022, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts als ens locals de les 
zones rurals i zones de muntanya per a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis 
rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en 
comarques de muntanya. 
 
Vista la resolució ACC/2089/2022, de 28 de juny, publicada al DOGC número 8702, de 
5/07/2022, per la qual es convoquen els ajuts a la millora d’infraestructures viàries 
d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees 
rurals i en comarques de muntanya. 
 
Considerant que aquest municipi disposa d’una àmplia xarxa de camins atesa la 
naturalesa rural del mateix, amb diversos nuclis urbans i múltiples explotacions agràries, 
que requereixen d’un manteniment periòdic per tal de tenir-la en les òptimes condicions 
d’ús. 
 
En la línia d’actuacions puntuals de millora per a la seguretat del camí/ pavimentació dels 
camins de terra, es proposa sol.licitar ajut per a la realització de l’obra del “Projecte 
constructiu per la millora d’un tram del camí de la zona de l’estació de Seguers del 
municipi de Sant Pere Sallavinera (Anoia)”, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial, 
Francesc Solé Duocastella i l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Albert Herrero Casas, 
per un import d’execució per contracte de 82.625,35 euros, abans d’IVA. 
 



En la línia d’actuacions de manteniment per a la conservació dels camins amb 
deteriorament estructural superficial, es contempla la necessitat de procedir a La 
realització de l’actuació de la memòria de 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, Raimon Guitart Garcia, per un import 
d’execució per contracte de 26.6245,25 euros, abans d’IVA, segons text refós 
d’actualització de preus de la memòria valorada, amb data de setembre de 2022. 
 
Atès que el projecte i la memòria a presentar per la sol.licitud dels ajuts a la millora 
d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les 
explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya, compleixen amb 
l’establert en l’Ordre ACC/123/2022, de 25 de maig, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts i en l’establert a la Resolució ACC/2089/2022, de 28 de juny, per la 
qual es convoquen els ajuts, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.-APROVAR i FORMALITZAR la sol·licitud d’ajut econòmic al Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a l’empara de la resolució 
ACC/2089/2022, de 28 de juny, publicada al DOGC número 8702, de 5/07/2022, per la 
qual es convoquen els ajuts a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals 
habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de 
muntanya,  per a la realització de les actuacions contingudes en el “Projecte constructiu 
per la millora d’un tram del camí de la zona de l’estació de Seguers del municipi de Sant 
Pere Sallavinera (Anoia)”, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial, Francesc Solé 
Duocastella i l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Albert Herrero Casas, per un import 
d’execució per contracte de 82.625,35 euros, abans d’IVA i la memòria valorada de les 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, Raimon Guitart Garcia, per un import d’execució per contracte de 26.6245,25 euros, 
abans d’IVA, segons actualització de preus de la memòria valorada, amb data d’agost de 
2022. 
 
Segon.-Manifestar l’acceptació dels compromisos i obligacions de les persones 
beneficiàries, que siguin d’aplicació, continguts en l’apartat 18 de l’Annex 1 de l’Ordre 
ACC/123/2022, de 25 de maig, publicada al DOGC número 8678, de 30/05/2022, per la 
qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts als ens locals de les zones rurals i zones de 
muntanya per a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als 
serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer 
efectius els acords precedents.  
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 

8.- EXP. FIRM. 184/2021. 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: 
 
-Al Sr. J.P.T, per a la modificació del projecte d’activitat ramadera objecte de la llicència 
d’obres amb número d’expedient d’obra 21/21  comunicada el 14 de desembre de 2021, al  
sector de la Llavinera, del T.M. de Sant Pere Sallavinera. 
 
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.  
 
 
9.- EXP. FIRM. 4/2022. 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 E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, per a les obres d’estesa de línia elèctrica 
subterrània de MT a 25 KV a les parcel.les 3 i 40 del polígon 2 i a la parcel.la 15o del 
polígon 1, del T.M. de Sant Pere Sallavinera. 
 
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. 36/2022. 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 la mercantil ENPLATER ALTA SEGARRA, S.L., per a la realització de les obres 
d’execució de la fonamentació per a una futura fàbrica d’extrusió de plàstic a la zona de 
tramitació de l’expedient del Pla de Millora Urbana per l’ordenació volumètrica de la 
factura única de la UA2, del T.M. de Sant Pere Sallavinera. 
 
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.- EXP. FIRM. 39/2022. 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 AGRÍCOLA LES FEIXES, S.C., per a la instal.lació de plaques fotovoltaiques damunt el 
sòl a l’entorn d’una masia, del T.M. de Sant Pere Sallavinera. 
 
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.  
 
 
12.- EXP. FIRM. 65/2022. 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: 
 
-Al Sr. J.C.J, per a l’obertura d’una finestra a un immoble del nucli de Sant Pere, del T.M. 
de Sant Pere Sallavinera. 
 
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.  
 
 
 



13.- EXP. FIRM. 116/2022. 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 SUBADOS, S.L., per a la realització d’un tancament perimetral a la zona de l’aeròdrom 
a la zona de la Llavinera, del T.M. de Sant Pere Sallavinera. 
 
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.  
 
 
14.- EXP. FIRM. 117/2022. 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 la Sra. R.M.P.P., per a la realització de les obres de trasllat del comptador d’aigua d’una 
vivenda de la Llavinera, del T.M. de Sant Pere Sallavinera. 
 
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.  
 
 
15.- EXP. FIRM. 118/2022. 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 SOLAR LLOCH, S.L., per a la construcció de la Planta Solar Fotovoltaica anomenada 
Calaf de 3 MW, a la finca “Pla Llaurat”, en les parcel.les 10 i 11 del polígon 1, a la zona de la 
Fortesa, del T.M. de Sant Pere Sallavinera. 
 
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.  
 
 
16.- 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 58/2022, d’1 de setembre de 2022. 

 

Registre Data  Proveïdor/Creditor i concepte            TOTAL € 

       

289/705 22.07.2022 Anna Calvet Ibáñez. Material d'oficina  21,74 

290/718 29.07.2022 DOGC. Anunci aprovació definitiva projecte obres 220,60 

291/*** 29.07.2022 T.T. Seguretat Social. Quotes juny 22  1100,04 

292/719 22.07.2022 Girocopi. Manteniment i rèntig fotocopiadora: juliol 22 141,80 

293/722 30.07.2022 Associació ball Dance Factory Manresa. Zumba juliol 22 170,00 

294/731 01.08.2022 Estació Servei Calaf Gasoil vehicle i gasolina desbrossadora 97,71 

295/732 02.08.2022 Correos, SA. Correu segells i certificats: juliol 22 7,05 

296/733 02.08.2022 Telefonica móviles,sa.Targeta missatges aigua 18/4 a 17/5 8,50 

297/734 02.08.2022 Telefonica móviles,sa.Targeta missatges aigua 18/4 a 17/5 8,50 

298/735 02.08.2022 Telefonica móviles,sa.Targeta missatges aigua 18/4 a 17/5 66,69 

299/736 02.08.2022 Telefonica SAU.Tel ajunt.i mòbil alcaldia 18/04 a 17/05 120,84 

300/737 02.08.2022 Telefonica móviles,sa.Targeta missatges aigua 18/4 a 17/5 8,50 

301/*** 02.08.2022 Dietes assistència plens regidors 1r semestre 2022:  

  Jordi Boil Casanovas (40 euros x 6 plens)  240,00 

  Matias Bosch Bacardit (40 euros x 6 plens)  240,00 

  Terència Torra Montraveta (40 euros x 6 plens) 240,00 

  Maria Ortega Moyano (40 euros x 4 plens)  160,00 

  Josep Picanyol López (40 euros x 6 plens)  240,00 

302/738 03.08.2022 Global Payments Moneytopay, sl. Targeta recàrrega 7,00 

303/739 03.08.2022 Anna Maria Castilla.Hores retro reparació fuita aigua  217,80 

304/741 03.08.2022 Consorci AOC. Emissió T-cat per mòbil secretaria 23,89 

305/743 03.08.2022 Club esportiu Bike Catalunya. Ajut campus estiu Aguilar 181,50 

306/752 06.08.2022 Energia XXI, slu. Llum plaça Major: 30/6/22 a 31/7/22 378,29 

307/753 06.08.2022 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 3/7/22 a 1/8/22 15,66 

308/754 06.08.2022 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 30/6/22 a 31/7/22 30,30 

309/755 06.08.2022 Energia XXI, slu. Llum pou Sató: 2/7/22 a 31/7/22 133,06 

310/756 07.08.2022 Energia XXI, slu. Llum masies Querosa:3/7/22 a 1/8/22 70,41 



311/757 07.08.2022 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori:3/7/22 a 1/8/22 108,36 

312/758 07.08.2022 Energia XXI, slu. Llum pis del mestre: 3/7/22 a 1/8/22 51,22 

313/759 07.08.2022 Energia XXI, slu. Llum aigua dip Viuda:3/7/22 a 31/7/22 357,41 

314/760 07.08.2022 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 3/7/22 a 1/8/22 6,39 

315/761 07.08.2022 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 30/6/22 a 31/07/22  165,96 

316/762 07.08.2022 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera:2/7/22 a 1/8/22 164,86 

317/769 09.08.2022 Telefonica España, sau. Telèfon ajuntament i alcaldia juny 117,54 

318/770 09.08.2022 Telefonica mov, sa.Targeta missatges aigua:18/5/22 -17/06 8,50 

319/771 09.08.2022 Telefonica mov, sa.Targeta missatges aigua:18/5/22 -17/06 8,50 

320/772 09.08.2022 Telefonica mov, sa.Targeta missatges aigua:18/5/22 -17/06 8,50 

321/773 09.08.2022 Telefonica mov, sa.Targeta missatges aigua:18/5/22 -17/06 8,50 

322/775 10.08.2022 Endesa Energia SAU. Llum pou Ventura:31/5/22 a 31/7/22 2289,80 

323/777 11.08.2022 Energia XXI, slu. Llum local social: 14/4/22 a 6/05/22 185,80 

324/778 11.08.2022 Energia XXI, slu.Abonam.Llum local social:14/4/22 a 6/5/22 -204,14 

325/779 11.08.2022 Energia XXI, slu. Llum dipòsit Boixadors:30/6/22 a 2/8/22 667,58 

326/781 16.08.2022 Transparenta, sl. Manteniment xarxa aigua juliol 22 3893,03 

327/783 16.08.2022 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments novembre 21 24,94 

328/784 16.08.2022 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments desembre 21 84,26 

329/785 16.08.2022 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments gener 22 44,36 

330/786 16.08.2022 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments febrer 22 46,20 

331/787 16.08.2022 Ferreteria Riera. Sl. Material manteniments març 22 120,65 

332/788 16.08.2022 Ferreteria Riera. sl. Material manteniments maig 22 301,94 

333/789 16.08.2022 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments juny 22 21,10 

334/790 16.08.2022 Ferreteria Riera, sl. Material manteniments juliol 22 61,26 

335/797 18.08.2022 Raimon Guitart Garcia.Redacció memòria actualitzar preus 424,00 

336/801 19.08.2022 Transparenta,sl.Abonament fra manteniment aigua juliol 22 -3893,03 

337/802 19.08.2022 Transparenta, sl. Manteniment xarxa aigua juliol 22 3565,89 

338/803 20.08.2022 Energia XXI, slu. Llum local social: 30/4/22 a 31/05/22 185,30 

339/805 22.08.2022 Telefonica, sau. Telf fix Ajuntament i mòbil alcaldia juliol 117,54 

340/806 22.08.2022 Telefonica mov, sa.Targeta missatges aigua:18/6/22 -17/07 8,50 

341/807 22.08.2022 Telefonica mov, sa. Targeta missatges aigua:18/6/22-17/07 8,50 

342/812 23.08.2022 Telefonica mov, sa. Targeta missatges aigua:18/6/22-17/07 8,50 

343/813 23.08.2022 Telefonica mov, sa. Targeta missatges aigua:18/6/22-17/07 136,28 

344/814 23.08.2022 Energia XXI, slu. Llum local social: 31/5/22 a 30/6/22 194,59 

345/819 26.08.2022 DOGC. Anunci aprovació definitiva projecte obres 220,60 

346/820 26.08.2022 DOGC. Anunci aprovació definitiva projecte obres 220,60 

347/821 26.08.2022 PC Calaf. Pedro Circuns Caubet. Compra ratolí ordinador 21,01 

348/826 30.08.2022 Senglar Fortesa, sl. Desembossar tuberia aigua nucli 517,00 

349/827 30.08.2022 ACA. Autoliquidació cànon aigua facturat 3r trim 22 5258,25 

350/828 30.08.2022 ACA. Abonament autoliquidació cànon aigua 3r trim 22 -236,62 

351/831 30.08.2022 Girocopi, sl. Manteniment fotocopiadora: agost 22 132,52 

352/832 31.08.2022 Iserveis Einstic, sl. Serveis Plecs Clàusules: 3r pagament 302,50 

353/*** 31.08.2022 T.T. Seguretat Social. Quotes juliol 22  1671,71 

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



17.-  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 27 de juliol de 2022, que tot seguit es 
relacionen: 

 
Decret Data  Assumpte 
 
51/2022 22/07/2022 Decret adjudicació obra gestió forestal sostenible, 21 
52/2022 26/07/2022 Decret aprovació nòmines juliol 22 
53/2022 01/08/2022 Decret adjudicació contracte redacció projecte i D.O. camí Rural 
54/2022 01/08/2022 Decret aprovació pla seguretat i salut obra gestió forestal sost. 
55/2022 07/08/2022 Decret aprovació treballs arqueològics al Castell de Boixadors 
56/2022 07/08/2022 Decret aprovació padró aigua 2n trimestre 22 
57/2022 24/08/2022 Decret aprovació nòmines agost 2022 
58/2022 01/09/2022 Decret aprovació pagaments juliol (2) i agost 2022 
59/2022 01/09/2022 Decret convocatòria ple 08/22, de 7 de setembre 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 les vuit del vespre (20:00h), de tot el que jo, la 
Secretària, en dono fe. 


