
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 22 DE DESEMBRE DEL 2020 

Acta número 10/20 
 
 

A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-dos de desembre del dos mil vint, 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 24 de novembre del 2020.         
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, 
celebrada el dia 24 de novembre de 2020 i, 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 24 de novembre de 2020, 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 24 de novembre del 2020, que tot seguit es 
relacionen: 
 
Decret Data         Assumpte 
 
66/2020 24/11/2020 Decret aprovació nòmines novembre 2020 
67/2020 30/11/2020 Decret d’adjudicació de l’obra millora camí entre Gironella i Castell 
68/2020 05/12/2020 Decret adjudicació contracte manteniment aplicació comptable 21 
69/2020 09/12/2020 Decret aprovació liquidació pressupost exercici 2019 
70/2020 17/12/2020 Decret d’aprovació dels pagaments de desembre (1) 
71/2020 17/12/2020 Decret aprovació nòmines desembre 2020 
72/2020 17/12/2020 Decret convocatòria sessió ple 22/12/20 

 
 
 

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

 



 
3.- Proposta d’ajornament de l’inici de l’expedient per a la instal·lació 
d’equips de videovigilància que permetin controlar el perímetre d’accessos a 
la població de la totalitat del municipi de Sant Pere Sallavinera. 
 
En sessió plenària celebrada el passat dia 25 d’agost de 2020, l’ajuntament va acordar 
acceptar la petició dels veïns del nucli de la Llavinera i declarar la necessitat d’instal·lar 
equips de videovigilància que permetin controlar el perímetre d’accessos a la població des 
de les entrades i sortides de la carretera C-25, Eix Transversal i demanar a la Comissaria 
General de Planificació de la Seguretat del Cos de Mossos d’Esquadra que es procedeixi a 
l’elaboració de l’informe justificatiu de la necessitat de la instal·lació i que es defineixi i 
concreti les característiques tècniques  de la instal·lació per assegurar el cobriment de la 
totalitat del perímetre municipal. 
 
D’acord amb l’informe elaborat per la Comissaria General de Planificació de la Seguretat 
del Cos de Mossos d’Esquadra es va sol·licitar un pressupost a una empresa autoritzada 
per conèixer l’import que pot suposar pel municipi la instal·lació de seguretat que es 
proposa dur a terme. 
 
En data 11 de desembre de 2020, l’empresa CESECAT, S.L., va presentar un pressupost 
estimatiu del cost d’instal·lació dels equips de videovigilància  que ascendeix a l’import de 
96.025,50 euros, IVA no inclòs. En aquest preu, no s’inclouen les targetes SIM, de ser 
necessàries, el subministrament elèctric a cada punt i el bàcul, fenal o poste, així com la 
cistella per a la posta en servei, dels equips.  
 
Atès que la inversió derivada de l’actuació que es proposa supera de forma desorbitada la 
disponibilitat pressupostària municipal, es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Ajornar la resolució d’iniciar l’expedient per a la instal·lació d’equips de 
videovigilància que permetin controlar el perímetre d’accessos a la població des de les 
entrades i sortides de la carretera C-25 fins que no s’obtingui suport econòmic de 
l’administració superior que permeti consolidar un finançament assumible per la 
corporació municipal.   
 
Segon.- Notificar aquest acord als veïns del nucli de la Llavinera, autors de la petició per 
poder instal·lar equips de videovigilància a les dues vies d’accés al nucli.  
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 

 

4.- Proposta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Millora del 
camí entre cal Gironella i el Castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera 
(Anoia)-Fase 1”.   
 
Mitjançant decret d’alcaldia de data 30 de novembre de 2020 es va aprovar l’adjudicació 
del contracte d’obres de “Millora del camí entre cal Gironella i el Castell de Boixadors de 
Sant Pere Sallavinera (Anoia)-Fase 1”, a l’empresa EXCAVACIONS GASSÓ, S.L. per la 
quantitat de vint-i-tres mil quatre-cents euros (23.400,00 €), IVA exclòs. 
 
L’empresa adjudicatària ha presentat al director de l’obra el projecte de 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, Francesc Solé Duocastella,  en  data 9 de desembre del 2020. 
 
 
 



 
Per tot això, davant la necessitat d’iniciar les obres immediatament 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 l’obra “Millora del camí entre cal Gironella i el 
Castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera (Anoia)-Fase 1”. 
 
2. Autoritzar al contractista EXCAVACIONS GASSÓ, S.L. per a que iniciï les obres. 
 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 

 
 
5.- Proposta d’examen i aprovació, si escau, de la certificació d’obres núm. 2 
en el Projecte d’obres de Reforç estructural del pontarró de fàbrica i 
pavimentació del camí del cementiri (Fase 1): Pavimentació del camí del 
cementiri.  
 
Examinada la certificació d’obres número 2, en el Projecte d’obres de Reforç estructural 
del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri (Fase 1): Pavimentació del 
camí del cementiri, signada pel tècnic facultatiu director de les obres, l’enginyer de 
camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart Garcia, i pel Contractista adjudicatari, Asvial 
Obres i Serveis, SL, per import de trenta-quatre mil cinc-cents set euros amb noranta-tres 
cèntims d’euro, (34.507,93€), es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 2, en el Projecte d’obres de Reforç 
estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri (Fase 1): 
Pavimentació del camí del cementiri,  per import de trenta-quatre mil cinc-cents set euros 
amb noranta-tres cèntims d’euro, (34.507,93€), 
 
Segon.- Disposar la remissió de la justificació corresponent a la Diputació de Barcelona, 
atesa la inclusió d’aquesta actuació en la convocatòria de Meses de Concertació, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019.   
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 

 
 
 

6.- Proposta de petició del Servei del Taller de memòria del Consell 
Comarcal de l’Anoia.   
 
Vist el Catàleg de Serveis 2021 del Consell Comarcal de l’Anoia, pel qual s’ofereixen a 
diversos municipis de la comarca de l’Anoia diferents serveis de suport en diferents 
àmbits, 
 
Vist el Taller de Memòria per a la gent gran, dins l’Àrea de Serveis a les Persones del 
Consell Comarcal de l’Anoia, pel qual s’ofereix un taller d’entrenament de memòria per al 
manteniment de les capacitats cognitives, destinat a la gent gran del municipi. 
 
Vist que el cost de l’acció concertada és de 300 euros per 8 sessions. 
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia és un ens que té com a principal objectiu la 
prestació de serveis als ajuntaments de la comarca de l’Anoia, es proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció del següent ACORD: 
 



 
Primer.- Sol.licitar al Consell Comarcal de l’Anoia la prestació del Servei del Taller de 
memòria, que es troba dins el Catàleg de Serveis 2021, amb el codi de recurs 3427. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Anoia als efectes corresponents. 
 
 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 

 
 

7.- 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: 
 
Al Sr. Jaume Vives Pons,  per a la realització d’obres consistents en la reforma de la cuina i 
el bany de l’immoble anomenat Ca l’Estany. 
 
A la Sra. Camille Brunet Devesa,  per a la realització d’obres consistents en la reparació de 
la coberta de l’habitatge i el cobert de l’immoble anomenat Cal Mir. 
 
A la Sra. Luci Sapera Sanabria,  per a la realització d’obres consistents en la reparació del 
cobert dins el nucli de Sant Pere. 
 
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.  
 
 
 
8.- 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 decret número 70/2020, de 17 

de desembre de 2020: 



Registre Data Proveïdor/Creditor i concepte TOTAL €

424/971 21.11.2020 Rosamaria Sabaté. Dietes serveis setembre 20 83,90

425/972 21.11.2020 Rosamaria Sabaté. Dietes serveis octubre 20 83,90

426/977 24.11.2020 Assoc ball esportiu Dance Factory. Zumba mig oct 19 85,00

427/*** 30.11.2020 T.T.Seguretat social. Quotes octubre 20 1719,68

428/992 30.11.2020 Engisic, sl. Honoraris direcció obra infraestruct. Aigua 786,50

429/993 30.11.2020 CEMSA. Obra millora infraestructures xarxa aigua 15669,50

430/995 30.11.2020 Josep Oliva. Treballs manteniment elèctric municipi 636,44

431/996 01.12.2020 Telefonica. targeta missatges pc aigua consum novembre 9,30

432/1003 02.12.2020 CEMSA. Bomba dossificadora clor dipòsit cal Setó 800,89

433/1004 02.12.2020 Correos. Correu i certificats novembre 20 24,09

434/1006 02.12.2020 Consorci AOC. Targeta electrònica administració 31,70

435/1009 03.12.2020 Televida servicios soc, slu. Teleassistència novembre 20 7,44

436/1011 03.12.2020 Maquinària Lliró, sl. Reparació motoserra 158,01

437/1012 04.12.2020 Telefonica. Telèfon mòbil alcaldia i fix ajuntament novembre 99,49

438/1013 04.12.2020 CEMSA. Manteniment xarxa aigua novembre 20 1404,24

439/1016 06.12.2020 Energia XXI, slu. Lllum plaça Major: 31/10/20 a 30/11/20 180,46

440/1017 06.12.2020 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 4/11/20 a 30/11/20 19,67

441/1018 06.12.2020 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/10/20 a 30/11/20 18,73

442/1019 06.12.2020 Energia XXI, slu. Llum dipòsit Boixadors:3/11/20 a 2/12/20 201,17

443/1020 06.12.2020 Energia XXI, slu. Llum pou Sató: 03/11/20 a 02/12/20 90,27

444/1021 06.12.2020 Energia XXI, slu. Enllumenat Querosa:3/11/20 a 2/12/20 54,34

445/1022 06.12.2020 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori:3/11/20 a 2/12/20 132,82

446/1023 06.12.2020 Energia XXI, slu. Llum pou Bassetes: 03/11/20 a 2/12/20 159,88

447/1024 06.12.2020 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 03/11/20 a 02/12/20 53,77

448/1025 06.12.2020 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 03/11/20 a 02/12/20 9,61

449/1026 06.12.2020 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera:3/11/20 a 2/12/20 81,02

450/1027 06.12.2020 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa2: 3/11/20 a 2/12/20 71,93

451/1029 07.12.2020 Assessoria Martori, slp. Assessorament desembre 20 239,07

452/1032 07.12.2020 Tecnocat, sa. Rènting fotocopiadora 20/12/20 a 19/1/21 85,10

453/1033 07.12.2020 Tecnocat, sa. còpies fotocopiadora novembre 20 161,20

454/1036 08.12.2020 Endesa Energia, sau. Llum pou Ventura:6/11/20 a 4/12/20 714,64

455/1037 08.12.2020 Energia XXI, slu. Llum local social: 06/11/20 a 04/12/20 242,40

456/1042 09.12.2020 DOGC. Anunci aprovació inicial projecte obra 218,40

457/1043 09.12.2020 DOGC. Anunci aprovació inicial projecte obra 218,40

458/1044 09.12.2020 DOGC. Anunci aprovació inicial projecte obra 218,40

459/1045 10.12.2020 CEMSA. Grava camí Querosa a trencall els Segués 187,97

460/1054 12.12.2020 Asvial Obres i Serveis, sl. 2ª certificació obra camí cement 34507,93

461/1055 12.12.2020 Castell3 construccions, sl. Reparació imbornal nucli st pere 562,65

462/1062 16.12.2020 Leroy Merlin España (AKI).Material enllumenat Nadal 134,21

463/1066 16.12.2020 Miquel Raja Borras. Redacció memòria millora plaça 826,80  
 

 
 
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 tres quarts de nou del vespre, (20,45h), de tot el 
que jo, el Secretari, en dono fe. 


