
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2021 

Acta número 10/21 
 
 

A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-set d’octubre del dos mil vint-i-u, 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 del Secretari interventor de l’Ajuntament, Sr. Jordi 
Argerich Codina, 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 anteriors,  
de caràcter ordinari, celebrada el dia 13 de setembre de 2021.         
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, 
celebrada el dia 13 de setembre 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 13 de setembre de 2021, es dona per aprovada 
per assentiment. 

 
 
2.- EXP. 169/2021. Proposta de sol.licitud de nova adhesió al Servei Local de 
Teleassistència de la Diputació de Barcelona 

 
El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona és una prestació  garantida 
de la Cartera de Serveis Socials de Catalunya, sota l'epígraf de Serveis de les tecnologies de 
suport i cura. Es tracta d'un servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dona 
tranquil·litat i acompanyament, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, a persones que 
poden estar en situació de risc per raons d'edat, fragilitat, solitud o dependència. 

És un servei preventiu i de proximitat que ofereix suport a les persones per a continuar 
vivint en el seu entorn habitual, possibilitant una atenció immediata davant de situacions 
de crisi o d'emergència sociosanitària, i realitzant una tasca preventiva que s'articula a 
través de dispositius de seguretat per prevenir riscos a la llar i sobre la salut de la persona, 
trucades i visites personalitzades segons el pla d'atenció establert, i consells adreçats a 
promoure l'envelliment actiu i saludable de totes les persones usuàries. 

Mitjançant conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens 
locals de la província de Barcelona que s’hi adhereixin, per l’establiment i gestió d’un 
servei de teleassistència domiciliària, en aquest municipi es ve prestant el servei de la 
teleassistència des de l’any 2002. 

Per part de la Diputació de Barcelona, s’ha comunicat que ha finalitzat el procés 
d’adjudicació del nou contracte de Servei Local de Teleassistència que va entrar  en vigor 
el passat 1 de maig. Aquest nou període ve acompanyat d’un nou conjunt de millores en la 
prestació del servei, així com de novetats sobre la tipologia de preus, els imports i el circuit 
de facturació. 



Aquests canvis suposarà que tots els ajuntaments sol.licitem una nova adhesió al Servei 
Local de Teleassistència a través del Catàleg de serveis, 2021-2023. 

Per tot això, es proposa al Ple el següent: 
 
Primer: Sol.licitar la nova adhesió al Servei Local de Teleassistència a traves del Catàleg 
de serveis 2021-2023. 
 
Segon: Adjuntar a la sol.licitud la fitxa omplerta C1-Teleassistencia-21. 

La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 
3.- EXP. 168/2021. Proposta d’acord d’aprovació inicial del plànol de 
delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures 
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal, 
modificada per la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic.  

 

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 

terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions 

per als ajuntaments.  

La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja 

de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava 

obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions 

aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La modificació amplia el seu 

àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en 

terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància d'aquests sense excepcions.  

Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica els subjectes obligats a complir 

les determinacions de la llei.  

La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de 
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
afectades per aquesta llei (Plànol de delimitació de les franges de prevenció d’incendis), 
que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs 
de realització de franges de protecció.  
 
En data octubre de 2019, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de 

Cartografia i SIG Local va realitzar, dins el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 20219, el 

plànol de delimitació corresponent a Sant Pere Sallavinera. 

Vist el Plànol de delimitació de Sant Pere Sallavinera que ha realitzat la Diputació de 

Barcelona a petició d’aquest Ajuntament, 

Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita: “Els ajuntaments han de determinar, mitjançant 

un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades 

per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, 

el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”, 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:  

Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 

5/2003.  



Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions 

aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 

a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.  

Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades 

beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com 

a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se 

càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de 

que es beneficien.  

Quart. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els 

terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de 

protecció.  

Cinquè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en 

l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves 

urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure 

dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.  

Sisè. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja exterior 

de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes executius o 

qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.  

Setè. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 20 dies. A tal 

efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes electrònic de 

l’ajuntament.  

Vuitè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de 

Catalunya.  

Novè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 

Desè. Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris per 

a l’execució del present acord.  

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents, elevant-se a acord 

plenari. 

 
4.- Exp.174/2021. Proposta de concessió d’un ajut econòmic a l’Associació de 
mares i pares d’alumnes de l’escola Alta Segarra, de Calaf, per al 
sosteniment de les activitats complementàries i extraescolars que proposa 
dur a terme durant el curs escolar 2021-2022. 
 
Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica per contribuir al sosteniment de les 
activitats en l’àmbit educatiu, efectuada per l’Escola Alta Segarra, de Calaf, que correspon 
a un centre educatiu amb assistència d’alumnes del nostre municipi. 
 
Atesa la conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta associació de mares i 
pares per tal que pugui desenvolupar regularment els diversos projectes extraescolars en 
l’àmbit educatiu que proposa dur a terme, facilitant la participació de l’absoluta totalitat 
dels corresponents alumnes en aquestes activitats. 
 
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 l’associació de 
mares i pares d’alumnes de l’Escola Alta Segarra, de Calaf, Quatre-cents euros, (400,00€) 
pel desenvolupament de diversos projectes en l’àmbit educatiu durant el curs 2021-2022. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al beneficiari de l’ajut concedit. 



 

5.- EXP. 179/2021. Proposta de concessió d’un ajut econòmic a l’AMPA de 
l’escola Agrupació Sant Jordi, de Fonollosa, per al sosteniment de les 
activitats complementàries i extraescolars que proposa dur a terme durant 
el curs escolar 2021-2022. 
 
Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica per contribuir al sosteniment de les 
activitats en l’àmbit educatiu, efectuada per l’AMPA de l’Escola Agrupació Sant Jordi, de 
Fonollosa, que correspon a un centre educatiu amb assistència d’alumnes del nostre 
municipi. 
 
Atesa la conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta associació de mares i 
pares per tal que pugui desenvolupar regularment els diversos projectes extraescolars en 
l’àmbit educatiu que proposa dur a terme, facilitant la participació de l’absoluta totalitat 
dels corresponents alumnes en aquestes activitats. 
 
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 l’associació de 
mares i pares d’alumnes de l’Escola Agrupació Sant Jordi, de Fonollosa, Dos-cents euros 
(200,00€), pel desenvolupament de diversos projectes en l’àmbit educatiu durant el curs 
2021-2022. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al beneficiari de l’ajut concedit. 
 

6.- EXP. 177/2021. Proposta de concessió d’un ajut econòmic a l’Associació 
de mares i pares d’alumnes de l’Institut d’Ensenyament Secundari 
Alexandre de Riquer, de Calaf, per al sosteniment de les activitats 
complementàries i extraescolars que proposa dur a terme durant el curs 
escolar 2021-2022. 
 
Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica per contribuir al sosteniment de les 
activitats en l’àmbit educatiu, efectuades per l’associació de mares i pares d’alumnes de 
l’Institut d’ensenyament  secundari Alexandre de Riquer, de Calaf, que correspon a un 
centre educatiu amb assistència d’alumnes del nostre municipi. 
 
Atesa la conveniència de col·laborar econòmicament amb totes aquestes associacions de 
mares i pares per tal que pugui desenvolupar regularment els diversos projectes 
extraescolars en l’àmbit educatiu que proposa dur a terme, facilitant la participació de 
l’absoluta totalitat dels corresponents alumnes en aquestes activitats. 
 
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 l’associació de 
mares i pares d’alumnes de l’I.E.S. Alexandre de Riquer, de Calaf, Quatre-cents euros 
(400,00€), pel desenvolupament de diversos projectes en l’àmbit educatiu durant el curs 
2021-2022. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al beneficiari de l’ajut concedit. 

 
 

7.- EXP. 171/2021. Proposta d’aprovació del conveni 
interadministratiu entre el Consell Comarcal de l’Anoia i 
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera per regular l’assistència en 
matèria de noves tecnologies als municipis de la comarca. 
 



Vist que d’acord amb l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003 del Text refós de la 
llei d’organització comarcal, correspon a les comarques prestar assistència als 
municipis segons les seves necessitats i que segons l’article 28 de la Llei 
d’Organització comarcal de Catalunya disposa que en cada comarca s’ha de 
garantir un servei de cooperació i assistència municipal encarregat d’assessorar 
municipis que ho sol.liciten en matèria jurídico-administrativa, tècnica, econòmica 
i financera i d’obres i serveis. 
Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia té implantat un servei d’informàtica 
comarcal per tal de donar resposta a les necessitats que es presenten als 
ajuntaments, i que degut a la seva especificitat, en molts casos troben difícil 
resposta des de proveïdors privats. 
Vist el Conveni interadministratiu a subscriure amb el Consell Comarcal de l’Anoia per 

regular l’assistència en matèria de noves tecnologies als municipis de la comarca. 

 

Atesa la necessitat de disposar del servei d’assistència tècnica que proporciona el servei 

d’informàtica comarcal per tal de garantir el bon funcionament de l’aparell administratiu 

municipal, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el Conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal de l’Anoia i 

l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera per regular l’assistència en matèria de noves 

tecnologies als municipis de la comarca i el seu annex 2021, on es detallen els serveis 

inclosos en el període de vigència del conveni i el corresponent cost econòmic. 

 

Segon.-  Disposar la inscripció del conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal de 

l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera per regular l’assistència en matèria de 

noves tecnologies als municipis de la comarca, en el Registre de convenis de col·laboració i 

cooperació de la Generalitat. 

 

Tercer.- Designar la Sra. Judit Solans Calderó, auxiliar administrativa d’aquest 

Ajuntament, com a responsable per tal d’actuar d’interlocutora de manera habitual amb el 

tècnic comarcal, resoldre les dificultats bàsiques a nivell d’informàtica que es puguin 

presentar en el dia a dia i agilitzar la presa de decisions en el cas de projectes especials o 

desenvolupament de programari. 

 

Quart.- Designar el Sr. Alcalde, Matias Bosch Bacardit, com a responsable per acordar i 

coordinar les actuacions de l’activitat del servei. 

 

Cinquè.-  Autoritzar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni abans esmentat. 

La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 

 
8.- EXP. 162/2021. Proposta d’aprovació del conveni per a l’assumpció de 
funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació 
de Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències de cooperació local establertes 
en els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província. En aquest sentit, la 
Diputació de Barcelona va iniciar l’any 1992 el Pla d’Assistència Informàtic Comptable, 
destinat a donar suport als Ajuntaments de la província en el compliment de les 
obligacions derivades de l’Ordre 17/7/1992 del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 



Posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona de 24 de febrer de 2005 va aprovar la 
realització de les actuacions d’assistència i cooperació local relatives a l’assumpció per la 
Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), 
mitjançant l’institut jurídic de l’encomanda de gestió per part d’aquells municipis de la 
província que ho decidissin.  
 
Atesa la necessitat que té aquest Ajuntament d’assistència en la gestió econòmica, en un 
àmbit marcat per una constant adaptació normativa i d’adequació a noves formes de 
gestió, en data 8 de setembre de 2021 es va sol.licitar a l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona el recurs de suport comptable, a 
través de la fitxa de Suport a la gestió econòmica, 2021. 
 
Per a formalització d’aquest servei la Diputació de Barcelona aporta el conveni per a 
l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL). 
 
Vist tot l’exposat anteriorment, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni per a l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i de qualsevol altre document 
relacionat amb l’acord precedent. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei d’Assistència Econòmico-Financera de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona als efectes 
corresponents. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels 5 regidors assistents a la sessió que 

conformen la totalitat del Ple de la Corporació municipal. 

 
9.- EXP. 167/21. Proposta d’aprovació d’un expedient de suplementació de 
crèdits mitjançant la creació de noves aplicacions pressupostàries i la 
suplementació de crèdits finançats amb romanent de tresoreria, en el 
pressupost municipal vigent. 
 
 
L'alcaldia ha elaborat una memòria justificativa en què exposa i justifica la necessitat de 
realitzar despeses per a les que inicialment no hi havia consignació pressupostària 
suficient en l'exercici de 2.021.  
 
Aquesta memòria acredita la urgència d'aquestes necessitats i la impossibilitat de demorar 
fins l'exercici següent. La secretaria-intervenció municipal ha elaborat un informe referent 
a l'adequació a la legalitat d'aquesta modificació i la viabilitat de les fonts de finançament 
previstes per finançar l'increment del pressupost de despeses.  
 
La Comissió Informativa d'Hisenda ha dictaminat favorablement aquesta modificació 
pressupostària, per la qual se sotmet a aprovació del Ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 2/21 de modificació del pressupost de 
despeses mitjançant la modalitat de suplement de crèdit per un import total de 55.009,84 
euros, amb el detall i fonts de finançament que es detallen: 
 
El detall de la modificació del pressupost de despeses per capítols i per tipologia de 
modificació és el que tot seguit s’especifica  



 

Aplicació 
pressupostària 

Capítol 2 

 
Descripció 

Import crèdit 
extraordinari 

491/210 Soterrament d’un tram de la xarxa de fibra 
òptica en el nucli de Sant Pere. 

5.359,32 

336/212 Reparació de les passarel·les i escales del circuït 
de visites al Castell de Boixadors 

13.748,32 

 Suma 19.107,64 
 

Aplicació 
pressupostària 

Capítol 2 

 
Descripció 

Import  
suplementació 

de crèdit  
161/221 Subministrament d’energia elèctrica pel servei 

d’abastament d’aigua potable a la població 
7.500,00 

920/226.03 Publicacions a diaris oficials 4.368,00 
920/227.06 Assistència tècnica per a la redacció de projectes 

d’obres. 
24.034,20 

 Suma 35.902,20 
 
 
Finançament de la modificació  
 
 

Concepte  
pressupostari 

Descripció Import  

87000 Romanent de tresoreria 55.009,84€ 
 Suma 55.009,84€ 

 
 
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes de l'Ajuntament 
l'anunci d'exposició pública d'aquest acord durant un període de 15 dies hàbils a comptar 
de l'endemà de la publicació a efecte que les persones interessades puguin examinar 
l'expedient i formular les reclamacions que considerin oportunes.  
 
Tercer.- Considerar definitivament aprovat aquest acord en cas que no es presentin 
reclamacions, publicar aquesta aprovació definitiva i un resum de la modificació 
pressupostària a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província i remetre una còpia 
de l'expedient a les administracions corresponents. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels 5 regidors assistents a la sessió que 

conformen la totalitat del Ple de la Corporació municipal. 

 
10.- EXP. 183/2021. Proposta d’aprovació de l’actualització de preus del 
projecte de reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del 
camí del cementiri. Fase 2: Reforç estructural del pontarró de fàbrica. 
 
 
Vist el projecte de reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del 
cementiri, Fase 2: Reforç estructural del pontarró de fàbrica, redactat per l’Enginyer de 
Camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart Garcia, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 80.049,07 euros, abans d’aplicar l’IVA, aprovat en sessió de ple de data 22 de 
maig de 2019.  
 
Atès que l’obra a que fa referència el projecte s’ha de realitzar en els propers mesos aquest 
Ajuntament ha encomanat una revisió i actualització de preus vist que dit projecte es va 
redactar el mes d’abril de 2019. 



 

Vista l’actualització de preus del projecte de reforç estructural del pontarró de fàbrica i 

pavimentació del camí del cementiri, Fase 2: Reforç estructural del pontarró de fàbrica, 

realitzada en data d’aquest mes d’octubre de 2021 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 96,656,98 euros, abans d’IVA. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 

Primer: Aprovar inicialment l’actualització de preus del projecte de reforç estructural del 

pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri, Fase 2: Reforç estructural del 

pontarró de fàbrica realitzada per l’Enginyer de Camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart 

Garcia, amb un import de pressupost d’execució per contracte de 96,656,98 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. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels 5 regidors assistents a la sessió que 

conformen la totalitat del Ple de la Corporació municipal. 

 
11.- EXP. 155/21. 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.T.F., per a la realització de les obres de reforma de la cuina, menjador i 
banys de l’habitatge anomenat cal M. 
 
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.182/2021. Donar compte al Ple de la sentència número 219/2021, del 
Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona. 
 
Es dona compte al Ple de la sentència número 219/2021 de set de juliol de 2021, dictada 
en el procediment contenciós ordinari número 117/2018-D, interposat pel Sr. J.P.T contra 
aquest Ajuntament, pel qual s’estima el recurs contenciós administratiu que ha promogut 
el demandant, tot anul·lant l’acte administratiu impugnat per ell. 
 



En data 24 de gener de 2018 aquest Ajuntament va dictar decret pel qual es denegava la 
sol·licitud de llicència municipal d’obres formulada pel Sr. J.P.T per a dur a terme el canvi 
d’orientació de l’activitat convencional a Cal T. , a una explotació ecològica semi-extensiva 
(exp. LLA/02-17). La sentència anul.la aquest decret i reconeix el dret del recurrent a 
l’atorgament de dita llicència en els termes que ha estat sol·licitada. 
 
La sentència no expressa cap imposició de costes. 
 
El Ple es dona per assabentat i acorda que es procedeixi al compliment de la sentència. 
 
 
13.- 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 els decrets d’alcaldia número 

65/2021, de 3 d’octubre de 2021 i número 67/2021, de 22 d’octubre de 2021. 
 

Registre Data  Proveïdor/creditor i concepte          Total € 

 

343/843 01.09.2021 Telefonica móviles,sau. Targeta missatges pc aigua 8,40 
344/844 01.09.2021 DOGC. Anunci aprovació bases publicat el 30/08/21 218,40 
345/845 01.09.2021 Anna Mª Castilla Miranda. Reparació fuita aigua  101,64 
346/851 01.09.2021 Estació de Servei Calaf, sl. Gasoil furgoneta i gasolina desbr 63,43 
347/852 02.09.2021 CEMSA. Manteniment xarxa aigües: agost 21 1967,93 
348/853 03.09.2021 Maquinària Lliró, sl. Compra moto-serra treballs manteni 403,99 
349/855 03.09.2021 Correos. Segells i certificats agost 21  12,88 
350/856 04.09.2021 Telefonica, sau. Telèfon mòbil alcaldia i fix ajuntam:agost 102,59 
351/857 04.09.2021 Endesa Energia,sau.Aigües pou Ventura:31/7/21 a 31/8/21 986,45 
352/858 06.09.2021 Assessoria Martori, slp. Quota assessorament setembre 239,07 
353/861 06.09.2021 Girocopi, saute.Abonament software fotocop maig-agost -217,80 
354/866 07.09.2021 Pedro Circuns Caubet. Cartutxo tinta impressora 21,01 
355/867 07.09.2021 Energia XXI, slu. Llum dipòsit Viuda:2/8/21 a 1/9/21 246,87 
356/868 07.09.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/7/21 a 31/8/21 98,46 
357/875 08.09.2021 Energia XXI, slu. Llum Dip. Boixadors:31/7/21 a 31/8/21 376,68 
358/876 08.09.2021 Energia XXI, slu. Llum Pou Sató: 31/7/21 a 31/8/21 101,42 
359/877 08.09.2021 Energia XXI, slu. Enllumenat Querosa: 2/8/21 a 2/9/21 66,84 
360/878 08.09.2021 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 2/08/21 a 2/9/21 105,28 
361/880 09.09.2021 Club esportiu Bike Catalunya. Col.laboració escola estiu 181,50 
362/881 09.09.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles: 31/7/21 a 2/9/21 21,77 
363/882 09.09.2021 Energia XXI, slu. Llum pis ajuntament arxiu:2/8/21 a 30/8/21 7,36 
364/883 09.09.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori: 2/8/21 a 30/8/21 66,04 
366/886 10.09.2021 Enigest, sl. Honoraris redac. Projecte i dir obra gestió for 2359,50 
367/889 13.09.2021 Web Cultura, scp. Material d'oficina  77,31 
368/902 20.09.2021 Asesoramiento contratación y urbanismo. Modelatge adm 150,00 
369/905 21.09.2021 Nadal i Solé, sl. Samarretes regals festa major 21 242,00 
370/906 21.09.2021 Energia XXI, slu. Llum Plaça Major:31/7/21 a 31/8/21 80,93 
371/907 21.09.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/7/21 a 31/8/21 23,02 
372/911 22.09.2021 Planell, sa. Material manteniments  25,35 
373/912 22.09.2021 Energia XXI, slu. Llum local social:31/5/21 a 30/6/21 197,41 
374/916 23.09.2021 Mª Antònia Cabañés (La Pala). Xocolata popular festa m. 378,40 
375/917 24.09.2021 Iserveis Einstic, sl. 4t pagament Redacció plecs clàusules  264,46 
376/921 28.09.2021 Diputació Barcelona. Retorn part subvenció no utilitzada 1065,00 
377/922 28.09.2021 Altimiras, c.b. Premis caramels festa major 21 164,40 



378/926 29.09.2021 Girocopi. Manteniment i còpies fotocopiadora: stbre 21 77,34 
379/927 30.09.2021 El Corte Inglés, sa. Premis concurs festa major 27,50 
380/928 30.09.2021 Media Markt plaça Catalunya, sa. Premi concurs festa m. 44,99 
381/930 30.09.2021 Mercè Sapera. Menjar protocol concert parròquia 31,02 
382/*** 20.09.2021 Mapfre. Assegurança responsab. Civil 18/9/21 a 18/9/22 1953,94 
383/931 30.09.2021 CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA   

  Equip bàsic atenció social maig-juny 21 214,46 

  EAVA maig-juny 21   16,67 

  Sad social maig-juny 21   34,12 

  Sad dependència maig-juny 21  127,08 

  Sad extraordinari maig-juny 21  25,59 

  SAT Serveis tèncics maig-juny 21  266,95 

  Serveis tècnics maig-juny 21  532,64 

  Liquidació gestió residus maig-juny 21 3034,04 

  Taxa planta compostatge maig-juny 21 130,45 

  Conveni assistència noves tecnologies maig-juny 21 0,00 
384/*** 30.09.2021 T.T. Seguretat social. Quota agost 21  1736,18 
385/932 01.10.2021 Telefonica móviles,sau. Targeta missatges pc aigua 8,70 
386/934 01.10.2021 Excavacions Miralles, sl. Obra xarxa aigua nucli 15309,74 
387/938 03.10.2021 Estació de Servei Calaf,sl.Gasoil furgo i gasolina desbr 60,48 
388/939 04.10.2021 Telefonica, sau. Telèfon mòbil alcaldia i fix ajuntam:stbre 102,59 
389/942 04.10.2021 Assessoria Martori, slp. Quota serveis jurídics 4t trim 1134,98 
390/946 05.10.2021 Assessoria Martori, slp. Quota assessorament octubre 239,07 
391/948 05.10.2021 Correos. Segells i certificats setembre 21 11,65 
392/951 06.10.2021 CEMSA. Manteniment xarxa aigua setembre 21 262,33 
393/956 06.10.2021 Altimira,cb. Bossa xuxes premis festa major 4,4 
394/959 08.10.2021 Registre propietat núm.1 d'Igualada. Còpies simples 9,56 
395/962 09.10.2021 Web Cultura, scp. Material d'oficina  41,52 
396/964 09.10.2021 Energia XXI, slu. Llum escoles: 2/9/21 a 1/10/21 16,19 
397/965 09.10.2021 Energia XXI, slu. Llum dipòsit Boixadors:31/8/21 a 30/9/21 417,32 
398/966 09.10.2021 Energia XXI, slu. Llum Pou Sató: 31/8/21 a 30/9/21 105,2 
399/967 09.10.2021 Energia XXI, slu. Llum masies Querosa: 2/09/21 a 3/10/21 94,93 
400/968 09.10.2021 Energia XXI, slu. Llum pis arxiu: 30/8/21 a 3/10/21 8,15 
401/969 09.10.2021 Energia XXI, slu. Llum Dip. Viuda: 1/09/21 a 2/10/21 297,18 
402/970 09.10.2021 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 2/09/21 a 2/10/21 47,89 
403/971 09.10.2021 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori: 30/8/21 a 3/10/21 93,09 
404/972 09.10.2021 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera: 1/09/21 a 2/10/21 142,71 
405/973 09.10.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/08/21 a 30/09/21 122,22 
406/974 11.10.2021 Engisic. Honoraris direcció obra aigua nucli i obra fibra 871,2 
407/975 11.10.2021 Servicios microinformatica, sa. Pantalla auxiliar portàtil 391,77 
408/980 13.10.2021 Manuel Busquet. Seguiment procediment judicial denúncies 2120 
409/990 14.10.2021 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/08/21 a 30/09/21 28,55 

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

 

 
14.- 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 13 de setembre del 2021, que tot seguit es 
relacionen: 
 
Decret Data  Assumpte 
 
63/2021 21/09/2021 Decret aprovació pla seguretat i salut obra camí Ramader-F1 
64/2021 29/09/2021 Decret aprovació nòmines setembre 2021 
65/2021 03/10/2021 Decret aprovació pagaments setembre 2021 
66/2021 19/10/2021 Decret adjudicació contracte subministrament cadires  
67/2021 22/10/2021 Decret aprovació pagaments octubre 2021 (1) 
68/2021 22/10/2021 Decret convocatòria sessió ple 10/21 octubre 2021 
 
 
El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada. 
 
 
15.- Assumptes d’urgència 
 
No se’n presenten. 
 
 
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, el Secretari, en dono fe. 


