
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIOL DEL 2020 

Acta número 04/20 
 
 
A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-un de juliol del dos mil vint, a tres quarts i cinc 
minuts de les vuit de la tarda, (19:50h), 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 25 de febrer del 2020.       
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, 
celebrada el dia 25/02/2020 i, per tant, es dóna 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 el dia 25/02/2020, es dóna 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 25 de febrer del 2020, que 
tot seguit es relacionen: 
 
Decret Data  Assumpte 
 
05/2020 02/03/2020 Decret llicència de segregació i agrupació de terreny 
06/2020 10/03/2020 Decret inici tramitació administrativa compte general exer.2019 
07/2020 14/03/2020 Resolució inici expedient defensa jurídica 
08/2020 17/03/2020 Decret d’adjudicació contracte defensa jurídica 
09/2020 19/03/2020 Suspensió convocatòria Ple març per declaració estat d’alarma 
10/2020 23/03/2020 Decret condonació deute lloguer centre cívic fins reinici activitat 
11/2020 23/03/2020 Decret aprovació pagament factures mes de març 2020 
12/2020 26/03/2020 Decret acceptació fons de prestació per obres PPI 2020 
13/2020 27/03/2020 Decret acceptació fons de prestació activitat física 2020 
14/2020 23/04/2020 Decret adquisició mascaretes per a la població 
15/2020 27/04/2020 Decret aprovació pagament nòmines mes d’abril 2020 
16/2020 28/04/2020 Decret aprovació pagament factures mes d’abril 2020 
17/2020 18/05/2020 Decret aprovació padró d’aigua consum primer trimestre 2020 
18/2020 25/05/2020 Decret aprovació pagament nòmines mes de maig 2020 



19/2020 26/05/2020 Resolució inici expedient obres reparació camins diversos 
20/2020 26/05/2020 Decret adjudicació obres contracte menor reparació camins  
21/2020 26/05/2020 Decret aprovació pagament factures mes de maig 2020 
22/2020 08/06/2020 Acceptació ajut campanya esterilització animals companyia 
23/2020 08/06/2020 Decret acceptació ajut per taichi per a la població 
24/2020 11/06/2020 Decret comunicació prèvia ampliació explotació ramadera 
25/2020 22/06/2020 Decret adjudicació obra PPI 2019  
26/2020 29/06/2020 Decret nomenament treballador 
27/2020 29/06/2020 Decret aprovació nòmines juny 20 (anul.lat per error)  
28/2020 29/06/2020 Decret aprovació pagaments juny 20 (anul.lat per error text) 
29/2020 01/07/2020 Decret inici expedient ordre suspensió obres 
30/2020 03/07/2020 Adjudicació contracte assistència tècnica obra xarxa aigua 
31/2020 03/07/2020 Adjudicació contracte assistència tècnica obra gestió for 19 
32/2020 07/07/2020 Decret adjudicació treballs tramitació concessió pous 
33/2020 13/07/2020 Decret aprovació pagaments juny (esmena) 
34/2020 15/07/2020 Aprovació sol.licitud ajut econòmic per a la gestió forestal 20 
35/2020 16/07/2020 Recuperació decret aprovació nòmina juny 2020 
36/2020 16/07/2020 Decret convocatòria sessió ple dia 21-07-2020 

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

3.- Proposta d’aprovació provisional de la Modificació puntual de les 
NNSS de Planejament de Sant Pere Sallavinera en l’àmbit del sòl situat al 
nord i a l’oest del camp d’aviació de la Llavinera, clau B-1 i clau B-3.  
 
Antecedents: 
 
En sessió ordinària celebrada el dia 25 de setembre del 2018, l’Ajuntament Ple va 
aprovar inicialment, la proposta de modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament del municipi de Sant Pere Sallavinera relativa a l’àmbit del sòl situat al 
Nord i a l’Oest del camp d’aviació de la Llavinera, clau B-1 i clau B-3.  
 
L’expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis inserits en el 
Butlletí Oficial de la Província de data 08.11.2018, en el diari “Regió 7” del mateix dia 
08.11.2018, al tauler d’edictes d’aquest ajuntament i a la plana E.TAULER municipal, 
durant el termini d’un mes, finalitzant aquest el dia 10.12.2018, havent-se presentat un 
escrit d’al·legacions per part del Sr. Joan Aguiló Cuesta, en la condició de President de 
l’Associació de Veïns de Sant Pere Sallavinera, segons consta en el certificat del 
Secretari de la Corporació que es troba a l’expedient.   Les al·legacions esmentades van 
ser informades per l’arquitecte redactor de la modificació de les NNSS de planejament 
de Sant Pere Sallavinera en l’àmbit del sòl situat al nord i a l’oest del camp d’aviació de 
la Llavinera, clau b-1 i clau b-3, Sr. Miquel Raja Borràs, en data 14 de gener de 2019, 
amb caràcter desestimatori.   
 
Atenent la petició d’informe sectorial formalitzada per aquest Ajuntament en data 7 de 
novembre de 2018, per conducte dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, en data 23 de gener de 2019, la Subdirecció 
General de Ports i Aeroports emet informe desfavorable sobre la Modificació puntual 
de les Normes subsidiàries de planejament en l’àmbit del sòl situat al nord i a l’oest del 
camp d’aviació, per considerar que la proposta urbanística no és compatible amb el 
desenvolupament previst al Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-
2015 vigent. 
 
En sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de 2019, l’Ajuntament Ple va aprovar 
inicialment el nou document Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 



planejament de Sant Pere Sallavinera en l’àmbit del sòl situat al Nord i a l’Oest del 
camp d’aviació de la Llavinera, clau B-1 i clau B-3, redactat el febrer del 2019. 
 
Efectuada en data 25 de setembre del 2019, nova sol·licitud d’informe sectorial per 
conducte dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, el Servei d’Aeroports i Transport Aeri emet un informe en data 
30/10/2019, amb la conclusió que tot seguit es reprodueix: 
 
“La proposta de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en 
l’àmbit del sòl situat al nord i a l’oest de l’aeròdrom de Calaf – Sant Pere Sallavinera 
és compatible amb el desenvolupament previst al Pla d’aeroports, aeròdroms i 
heliports de Catalunya 2009-2015 vigent i, per tant, aquesta Unitat n’emet informe 
favorable. 
  
Així mateix informem que no existeixen altres infraestructures aeroportuàries en 
servei ni planificades en l’àmbit municipal, i que per la seva distància i configuració la 
resta no es veuen afectades per aquesta eina de planejament. Les més properes són el 
camp d’aviació de la Segarra situat a gairebé 14 km de distància i l’heliport del Parc 
de Bombers de Calaf a gairebé 3 km.” 
 
Fets 
 
Considerant que amb la incorporació de l’informe favorable estès pel Servei d’Aeroports 
i Transport Aeri s’ha completat l’expedient de Modificació puntual de les NNSS de 
Planejament de Sant Pere Sallavinera en l’àmbit del sòl situat al nord i a l’oest del camp 
d’aviació de La Llavinera, clau B-1 i clau B-3, els serveis tècnics municipals ha emès 
informe favorable d’aquest document urbanístic, indicant que, ateses les 
característiques del document, s’imposa la suspensió de llicències per al període d’un 
any més un altre any amb caràcter potestatiu, si la corporació ho creu convenient, per a 
les peticions de llicències de nova construcció, reforma i/o activitats que es trobin 
situades dins l’àmbit de la modificació definida al plànol 02 del document Modificació 
puntual de les NNSS de Planejament de Sant Pere Sallavinera en l’àmbit del sòl situat al 
nord i a l’oest del camp d’aviació de La Llavinera, clau B-1 i clau B-3, datat el febrer del 
2019. 
 
Atès allò que s’estableix als articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 22.2, apartat c) i 47.2, 
ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest últim 
amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures 
per a la modernització del govern local.  
 
Es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la proposta de modificació puntual de les 
NN SS de planejament del municipi de Sant Pere Sallavinera relativa a l’àmbit del sòl 
situat al Nord i a l’Oest del camp d’aviació de la Llavinera, clau B-1 i clau B-3, redactada 
per l’Arquitecte col·legiat Sr. Miquel Raja Borràs, el febrer del 2019 
 
Segon.- Trametre l’expedient complet a l’òrgan autonòmic competent per tal que 
atorgui l’aprovació definitiva. 
 
Tercer.- Imposar la suspensió de llicències urbanístiques per al període d’un any, per a 
les peticions de llicències de nova construcció, reforma i/o activitats que es trobin 
situades dins l’àmbit de la modificació definida al plànol 02 del document Modificació 
puntual de les NNSS de Planejament de Sant Pere Sallavinera en l’àmbit del sòl situat al 



nord i a l’oest del camp d’aviació de La Llavinera, clau B-1 i clau B-3, datat el febrer del 
2019. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als Serveis Tècnics Municipals per al seu coneixement i 
efectes. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels 5 regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat dels membres de la Corporació Municipal. 
 
 
4.- Proposta de recolzament del manifest respecte a la proposició de la llei 
de la creació de l’Agència Catalana de la natura, aprovat per la Junta de 
BOSCAT, Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals. 
 
L’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages Anoia ha sol·licitat el recolzament 
del Ple municipal del “Manifest respecte a la proposició de llei de la creació de l’Agència 
Catalana de la Natura” aprovat per la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris 
Forestals (BOSCAT), en la reunió celebrada el 12/05/2020, que diu: 
 
“L’Ajuntament/Entitat/Organització ....... hem tingut coneixement del contingut de la 
proposició de Llei per la creació de l’Agència Catalana de la Natura, i després 
d’analitzar el seu contingut, volem manifestar que: 
 
Primer: Que els municipis són la base de la sobirania i la representació de la societat 
al territori de Catalunya i, en aquest cas, les mateixes corporacions locals, i la 
ciutadania a la que representen seran els principals afectats per aquesta nova llei. 
Ens consta que els municipis no han tingut coneixement directe ni han estat 
interpel·lats, de l’esmentada proposició de llei ni per l’acció del Govern, ni pel propi 
Parlament,  ni pels diferents grups polítics. Ha estat en el moment que la proposició 
de llei està a punt d’entrar a votació al Ple del Parlament quan les entitats locals i la 
ciutadania se n’ha començat a assabentar. Creiem doncs, que qui impulsa la llei, la 
Direcció General de Polítiques Ambientals, no han tingut en compte qui viu i es 
desenvolupa en el mateix territori i que, per tant, desqualifica el procés i el mateix 
contingut de la mateixa llei. 
 
Segon: Aquesta llei s’ha impulsat sense ni la participació ni la informació dels 
principals actors i sectors del territori. Els municipis no han estat informats i no han 
pogut participar en la seva elaboració des de l’inici. Les lleis que impulsa el Govern i el 
Parlament han de partir dels principis bàsics democràtics de la informació, 
transparència i participació de tots els sectors afectats. No actuar sota aquests 
principis legitima una manera de fer política impròpia d’una societat democràtica.  
 
Tercer: Que el menysteniment del territori, la propietat dels boscos i el sector primari 
i agroforestal, es veu perfectament reflectit en la governança de l’Agència amb la 
composició i estructura del Consell de Direcció, on aquests col·lectius abans esmentats 
queden relegats a un paper purament testimonial.  
 
Quart: La gestió del medi natural és certament complexa per la gran quantitat de 
variables que cal tenir en compte: la millora i la conservació de la biodiversitat, la 
producció de béns i serveis, l’ús social del bosc, la regulació del cicle de l’aigua, la 
producció d’energia i de productes locals, la lluita contra el canvi climàtic, la 
prevenció dels incendis forestals, etc.. Aquesta gran complexitat, requereix d’una visió 
i acció integradora i no parcial, amb gran capacitat de coordinació i de consens. 
 



Les polítiques “parcials” no fan res més que agreujar els problemes reals del territori, 
augmentant el desequilibri territorial, afavorint el despoblament i dificultant el 
desenvolupament local i rural. 
 
Cinquè: No és necessari la creació d’ un nou organisme de control si es planteja com 
una nova estructura administrativa paral·lela. Actualment a Catalunya ja  disposa de 
mecanismes de control i supervisió legislatius, administratius i organitzatius des de la 
mateixa Generalitat de Catalunya. En tot cas, caldria revisar la organització de 
competències entre els Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per tal d’unificar criteris i processos i 
poder millorar l’actual situació de descoordinació que afecta directament a la 
capacitat de gestió en el territori. 
 
Sisè: Que la situació de crisi actual ha fet més patent la necessitat de tenir un territori 
resilient i viu, amb un sector primari fort, que fixi persones al territori, generi béns, i 
serveis, economia productiva i oportunitats per al desenvolupament de les persones. 
Els silvicultors, els ramaders, els agricultors, són un sector estratègic i són els gestors 
naturals del paisatge i del territori. Són els que hi viuen i en viuen. No haver tingut en 
compte aquests sectors és un greu error de base que hauria d’invalidar qualsevol 
acció legislativa. 
 
Per tot l’exposat, l’Ajuntament/Entitat/Organització  .........., per acord del Ple/Junta 
de govern/ Junta Directiva/ Assemblea ......... 
 
DEMANEM 
 
Primer:  El rebuig total al text de la Llei de l’Agència Catalana de la Natura que es 
pretén aprovar al Parlament durant el mes de juny. 
 
Segon: Que s’aturi el  procediment de tramitació de la proposició de llei de la creació 
de l’Agència Catalana de la Natura. 
 
Tercer: Que cal donar a conèixer i valorar les repercussions de la llei en els diferents 
sectors i institucions territorials. 
 
Quart: Que l’elaboració de qualsevol tipus de legislació d’àmbit territorial ha de 
comptar necessàriament, i des del seu inici, amb la participació i consens dels 
representants del territori: municipis, propietaris forestals públics i privats, 
silvicultors, sectors agrícola i ramader, entitats i sindicats. 
 
Cinquè: Que l’abast i la influència de noves estructures administratives, han de 
comptar amb un ampli consens i que aquest es vegi reflectit en un model de 
cogovernança real entre l’administració, els representants del territori i els 
propietaris.” 
 
Debatuda suficientment la proposta de recolzament del manifest respecte a la 
proposició de la llei de la creació de l’Agència Catalana de la Natura, aprovat per la 
Junta de BOSCAT, Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals, que 
abans s’ha transcrit, se sotmet a votació, obtenint-se el resultat següent: 
 
Vots a favor de recolzament del manifest:  1 vot a favor. 
 
Vots en contra de recolzament del manifest: 2 vots en contra. 
 
Abstencions:      2 abstencions. 



 
Vist el resultat obtingut, el Sr. Alcalde declara NO APROVADA la proposta de 
recolzament del manifest respecte a la proposició de la llei de la creació de l’Agència 
Catalana de la Natura, aprovat per la Junta de BOSCAT, Federació Catalana 
d’Associacions de Propietaris Forestals, i disposa que es notifiqui aquest acord a 
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages Anoia. 
 
 
5.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració subscrit entre la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge 
de Segarra, Fonollosa, Pujalt, Sant Mateu de Bages i Sant Pere 
Sallavinera i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia 
per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió 
forestal estratègica. 
 
Vist el Conveni de col.laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Pujalt, Sant Mateu 
de Bages i Sant Pere Sallavinera i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-
Anoia per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal 
estratègica, amb el qual es pretén prevenir incendis forestals potencials en zones 
especialment vulnerables com la nostra atesa la important massa forestal de Sant Pere 
Sallavinera i municipis veïns. 
 
Atès que els ajuntaments tenen atribuïdes competències sobre prevenció i extinció 
d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen 
l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els articles 2 i 4.4 de la 
Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. l'art. 25.2, f) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‟Administració Local, 
i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l‟art. 84.2, f) de 
l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol. VII. Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures 
addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del 
seu terme municipal segons l‟article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. VIII.  
 
Vist que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, es proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col.laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, 
els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Pujalt, Sant 
Mateu de Bages i Sant Pere Sallavinera i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos 
Bages-Anoia per a la prevenció d’incendis Forestals mitjançant el foment de la gestió 
forestal, d’acord amb el text que consta a l’expedient i, que inicialment, tindrà una 
durada de 4 anys, prorrogable en 4 anys més. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona,  els Ajuntaments 
d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Pujalt, Sant Mateu de Bages i 
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-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 dels 5 regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat dels membres de la Corporació Municipal. 
 
 
6.- Proposta d’aprovació del Conveni de prestació del servei 
d’assessorament i assistència tècnica a subscriure amb el Consell 
Comarcal de l’Anoia.   
 
Vist el Conveni marc de prestació del servei d’Assessorament i Assistència Tècnica a 
subscriure amb el Consell Comarcal de l’Anoia, que en el punt primer, defineix els 
serveis que seran objecte de prestació, d’acord amb la descripció següent:  
 
1.- Assessorament i elaboració d’informes sobre qüestions tècniques. 
2.- Assessorament i redacció de documents municipals en matèries relatives al 
funcionament i a l’activitat dels municipis en els aspectes tècnics i urbanístics. 
3.- Emissió d’estudis i informes tècnics en expedients tramitats per a la concessió de 
llicències urbanístiques, declaració de ruïna i altres anàlegs i, en general, en matèria i 
prestació dels diferents serveis municipals. 
4. Assessorament en matèria, gestió i disciplina urbanística. 
5.- Planejament.  
 
Vist que en el punt cinquè del Conveni, s’estableixen les quanties i freqüències dels 
serveis d’assistència tècnica a prestar durant l’any 2020, d’acord amb la relació 
següent: 
 
Dies/mes Hores/mes Import mensual Import anual 
1 2 132,28 €/mes 1.587,41 € 
  
 
Atesa la mancança de recursos econòmics i tècnics propis municipals s’imposa la 
necessitat absoluta de dependre dels diversos serveis i programes supramunicipals en 
matèria d’assessorament i assistència tècnica que proporciona el Consell Comarcal de 
l’Anoia per tal de poder prestar tots els serveis que l’Ajuntament ha de donar a la 
ciutadania, per la qual cosa es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni marc de prestació del servei d’Assessorament i Assistència 
Tècnica a subscriure amb el Consell Comarcal de l’Anoia, i la primera pròrroga per a 
l’any 2020 del mateix, on s’actualitzen els preus dels serveis objecte de prestació, amb 
efectes d’1 de gener de 2020, d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Llei 2/2020, 
de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en 
l’àmbit del sector públic.  
 
Segon.- Autoritzar, en tot allò que sigui necessari al Sr. Alcalde, per a la signatura del 
conveni abans esmentat. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
7.- Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera a Anoia 
Turisme. 
 



Vista la proposta d’adhesió d’aquest Ajuntament a “Anoia Turisme”, ens del Consell 
Comarcal de l’Anoia, creat amb l’objectiu d’unificar idees i esforços per al 
desenvolupament del sector turístic de l’Anoia. 
 
Vist que la formalització de l’adhesió a “Anoia Turisme”, comporta l’assumpció dels 
compromisos següents: 
 
 Participar a les sessions del Plenari, o a nomenar a un representant de l’ajuntament 

que hi assisteixi. 
 Participar, si es elegit representant del territori, a les sessions de la comissió 

executiva. 
 Participar o nomenar un representant de l’ajuntament per assistir-hi, a les 

comissions de treball que es creïn i siguin del seu interès. 
 Ingressar la quota anual durant el primer trimestre de l’any en curs. 
 
Vist que per a l’any 2020, i segons els barems establerts de població, nombre 
d’allotjaments, nombre de restaurants, activitats turístiques, entre d’altres, Sant Pere 
Sallavinera té un pes del 0,49 a tota la comarca, el que li suposa una aportació de 
196,62€. 
 
Atès que l’activitat turística en general es troba molt condicionada pels efectes de la 
pandèmia ocasionada per la COVID-19 i que, a nivell local, la temporada turística 2020, 
ja força avançada en el temps, es quedarà molt per sota del nivell assolit els darrers 
anys, l’Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Posposar per a l’any 2021, l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere a la 
iniciativa Anoia Turisme, creada pel Consell Comarcal de l’Anoia. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Anoia. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 

 
 
8.- Proposta de celebració del primer concurs de manualitats, pintura, 
narrativa i fotografia, dins els actes de la Festa Major de 2020 i aprovació 
de les bases del concurs. 
 
La situació provocada per la pandèmia de la COVID-19 fa impossible mantenir el 
format que ha tingut històricament la celebració de la Festa Major. Els actes principals 
de la festa: el festival espectacle del music show, els balls de festa major, els jocs per a la 
mainada, son actes tots ells que conviden al contacte físic de forma fraternal, en que és 
impossible garantir la separació social dels participants. 
 
Per això, es proposa dur a terme actuacions alternatives que permetin garantir el 
compliment de totes les mesures que es dictin en la gestió de la pandèmia  provocada 
per la COVID-19.  Entre les actuacions susceptibles de poder-se dur a terme hi ha la 
proposada per la Regidora de Cultura, Na Maria Ortega, consistent en la celebració del 
primer concurs  de manualitats, pintura, narrativa i fotografia  dins els actes de la festa 
Major 2020, que s’organitzaria d’acord amb les bases que es detallen a continuació: 
 
El concurs té com a finalitat incentivar la participació de tots els santperencs i 
santperenques i amics del poble. 
 
TEMA: ST PERE SALLAVINERA 
 



CATEGORIES: 
 
Infantil : De 3 a 10 anys.  Modalitat : Treballs manuals, Narrativa, Pintura i Fotografia 
 
Adults:   D’11 anys en endavant. Modalitat: Narrativa, Pintura i Fotografia 
 
BASES: 
 
Hi poden participar tots els residents a St. Pere Sallavinera o que tinguin alguna relació 
amb el poble. 
 
Cada persona autora, podrà presentar-se en una o més modalitats. 
 
Les obres en Narrativa, s’han d’entregar en format paper  i en format digital al correu 
mariastpere@gmail.com 
 
Durant el mes de Juliol s’ha de fer la inscripció al concurs trucant al 679820329 o bé 
enviant correu a  mariastpere@gmail.com 
 
Les obres s’han d’entregar com a data límit el 31 d’Agost del 2020 a l’ajuntament de St. 
Pere Sallavinera, si l’horari d’atenció al públic no va bé, trucar abans al telèfon 
679820329. 
 
Juntament amb l’obra s’ha d’entregar un sobre tancat amb les dades personals de 
l’autor/a. 
 
Amb la formalització i presentació de l’obra, les persones concursants donen el 
consentiment al tractament de dades de caràcter personal que són necessàries per 
prendre part en el concurs, i per a la resta de la tramitació del concurs, d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
Les obres s’exposaran durant els dies de la Festa Major (18,19,20 Setembre ). 
 
La presentació de les obres suposa l’acceptació íntegra de les Bases. 
 
PREMIS: 
 
1 Premi per la Categoria Infantil. 
1 Premi per la Categoria Adults Modalitat Narrativa. 
1 Premi per la Categoria Adults Modalitat Pintura. 
1 Premi per la Categoria  Adults Modalitat Fotografia. 
 
Hi haurà obsequi  per a tots els participants. 
 
JURAT: 
 
Membres  de l’ajuntament i professionals entesos en les matèries. 
La decisió del jurat serà inapel·lable, qualsevol aspecte no establert en aquestes bases 
serà resolt per l’ajuntament de St. Pere Sallavinera. El jurat es reserva el dret de 
declarar deserts els premis. 
 
El pressupost estimat de les despeses d’organització del concurs serà com a màxim de 
850,00 euros, que s’imputarà a la partida 338.22609, festes populars, del pressupost 
municipal vigent. 
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Sotmesa la proposta precedent a consideració del Ple, aquest, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la celebració del primer concurs de manualitats, pintura, narrativa i 
fotografia de Sant Pere Sallavinera, dins els actes de la festa Major 2020, que 
s’organitzarà d’acord amb les bases que s’han descrit en la part expositiva. 
 
Segon.- Facultar la Regidora de Cultura, Sra. Maria Ortega, en tot allò que sigui 
necessari per a la organització i desenvolupament del primer concurs de 
manualitats, pintura, narrativa i fotografia de Sant Pere Sallavinera. 
 
 
9.- Proposta d’aprovació, si escau, de la xifra de població del municipi de 
Sant Pere Sallavinera amb referència a la data 01/01/2020. 
 
D’acord amb el que estableix la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística de 20 de 
juliol de 2018, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la 
revisió anual del Padró municipal d’habitants, es sotmet a consideració del Ple, 
l’aprovació del resum numèric de la revisió del Padró municipal d’habitants amb 
referència a 1 de gener de 2020 que, segons el resultat de la gestió del padró comunicat 
per la Diputació de Barcelona, dona una resultat de 151 habitants. 
 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

 

 

10.- Proposta de designació de les dues festes de caràcter local per a l’any 

2021. 

Vist  el  què  disposa  l'article  37.2  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2015,  de  23 
d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i el 
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran 
fixades per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta 
dels Municipis respectius. 
 
Vista  l'Ordre  de  la  Conselleria  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  per  la  qual 
s'estableix el calendari oficial de festes locals a Catalunya per a l'any 2021. 
 
Atès que segons l'article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, és competència del Ple de 
l'Ajuntament proposar les dues festes de caràcter local al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
L'Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies la designació com a festes  
de  caràcter  local  per  a  tots  els  nuclis  i  entitats  de  població  d'aquest municipi, per 
a l'any 2021, les dates de: 23 d'abril, divendres, festa de Sant Jordi, i 29 de juny, dimarts, 
festa de Sant Pere. 
 
 
11.- Proposta d’aprovació de la documentació tècnica de Millora de les 
infraestructures de la xara d’abastament d’aigua de Sant Pere 
Sallavinera. 
 
Vist el projecte per a la realització de les obres de “Millora de les infraestructures de la 
xarxa d’abastament d’aigua de Sant Pere Sallavinera (Anoia)”, redactada per l’Enginyer 



Tècnic Industrial Francesc Solé Duocastella, amb un pressupost d’execució per 
contracta de 14.066,38 euros, abans d’aplicar l’IVA.  
 
Atès que el projecte bàsic per a la realització de les obres de Millora de les 
infraestructures de la xarxa d’abastament d’aigua de Sant Pere Sallavinera (Anoia) per a 
l’any 2020 conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació 
amb la necessitat de millorar les condicions de salubritat de la xarxa d’abastament 
d’aigua, el qual ha estat redactat d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el 
detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de 
l'obra. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte per a la realització de les obres de “Millora de 
les infraestructures de la xarxa d’abastament d’aigua de Sant Pere Sallavinera (Anoia)”, 
redactada per l’Enginyer Tècnic Industrial Francesc Solé Duocastella, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 14.066,38 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. 
 
 
12.- Proposta d’aprovació del Projecte bàsic per a la realització de les 
obres derivades dels ajuts a la gestió forestal sostenible 2019.  
 
Vist el projecte bàsic per a la realització de les obres derivades dels ajuts a la Gestió 
Forestal Sostenible, 2019, redactada per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Jordi 
Quera i Miró, amb un pressupost d’execució per contracta de 7.543,89 euros, abans 
d’aplicar l’IVA.  
 
Atès que el projecte bàsic per a la realització de les obres derivades dels ajuts a la Gestió 
Forestal Sostenible, 2019, conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada 
en relació amb la necessitat de protecció als incendis forestals, el qual ha estat redactat 
d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer 
factible la construcció i l'explotació posterior de l'obra. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte per a la realització de les obres derivades dels 
ajuts a la Gestió Forestal Sostenible, 2019, redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i 
Ports, Sr. Jordi Quera i Miró, amb un pressupost d’execució per contracta de 7.543,89 
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. 
 
 
13.- 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 Feixas Mmartí, per a la realització d’obres consistents en la rehabilitació 
de la cuina i terra de la primera planta de la casa Cal Pagès d’aquest terme municipal. 
 
A la Sra. Rosa Lagranje Baile, per a la realització d’obres de reforma de la xarxa de 
sanejament, un mur de contenció i el repàs de la coberta d’un cobert a Cal Lagranje 
d’aquest terme municipal. 
 
A la Sra. Laura Gabarró Olivés, per a la realització d’actuacions puntuals de reforma 
interior a la Casa Morros de la Fortesa, d’aquest terme municipal. 
 
Al Sr. Josep Maria Pujol Pou per la realització d’obres de reforma de la piscina de Cal 
Baldiri, d’aquest terme municipal. 
 
Al Sr. Ricard Vall Malet,  per la substitució de les finestres de l’immoble anomenat Cal 
Malet, d’aquest terme municipal. 
 
A la Sra. Laura Gabarró Olivés, per a la instal.lació d’una piscina desmuntable a la Casa 
Morros de la Fortesa, d’aquest terme municipal. 
 
A la Sra. Esther Cuerda Aguado, per a la realització d’obres de reparació de la coberta i 
reforç estructura de la Rectoria de l’església de Sant Pere, d’aquest terme municipal. 
 
Al Sr. Carles Riera Fonts per a la realització diverses de manteniment en l’església de 
Sant Pere, d’aquest terme municipal. 
 
Al Sr. Ramon Riera Raich, per a la realització d’obres de construcció d’un mur 
d’escullera a la finca de l’immoble Cal Ligero, d’aquest terme municipal. 
 
Al Sr. Miquel Colom Trullàs, per la realització d’obres de col·locació d’una canonada 
d’aigua per eliminar fuita fins al corral Ribalta, d’aquest terme municipal. 
 
A la societat ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, per la realització dels 
treballs de muntatge d’un seccionador de barres i un transformador a la sub-estació La 
Fortesa, d’aquest terme municipal. 
 
A la Sra. Maria Antònia Cabañés Marquillas, per la instal.lació temporal d’un 
tancament de malla darrera de l’immoble pis del mestre, d’aquest terme municipal. 
 
 



Al Sr. Maties Bosch Bacardit, per a la instal.lació de plaques solars a la vivenda cal 
Maties del nucli de Sant Pere d’aquest terme municipal. 
 
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 pel pla general o normes subsidiàries 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.- Donar compte de l’aprovació i 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 decrets número 11/2020, de 23 de 
març, 16/2020, de 28 d’abril, 20/2020, de 26 de maig i 33/2020, de 13 de juliol. 
 
Registre Data 

 
Proveïdor/Creditor i concepte TOTAL € 

089/154 25.02.2020 ACA. Autoliquidació cànon aigua facturat 1r trim 20 3631,34 

090/155 25.02.2020 ACA. Abonament autoliqu. Cànon aigua 1r trim 20 -163,41 

091/158 26.02.2020 ACM. Quota associat 2020 
 

154,00 

092/163 26.02.2020 Associació ball esportiu Dance Factory. Zumba febrer  130,00 

093/*** 28.02.2020 T.T. Seguretat social. Quota gener 20 
 

1079,28 

094/168 28.02.2020 Engisic solucions. Redacció memòria aigua subvenció 726,00 

095/171 01.03.2020 Telefonica. Targeta missatges pc aigua consum febrer  4,95 

096/172 01.03.2020 Telefonica. Telèfon mòbil alcaldia consum febrer 20 29,03 

097/173 01.03.2020 Telefonica. Telf.alcaldia nova quota consum febrer 6,48 

098/174 01.03.2020 Telefonica. Targeta missatges pc nova quota febrer 13,39 

099/180 02.03.2020 Estació de Servei Calaf. Gasolina desbrossadora 8,91 

100/181 02.03.2020 Club bàsquet Calaf. Petició ajut curs  
 

100,00 

101/187 04.03.2020 CEMSA. Reparació bomba dossificadora dip.Seguers 616,65 

102/188 04.03.2020 Sistemes Organització. Ampliació garantia servidor pc 106,33 

103/191 04.03.2020 Tecnocat, sa. Còpies fotocopiadora febrer 20 131,14 

104/192 04.03.2020 Correus. Segells i certificats febrer 2020 
 

12,20 

105/194 04.03.2020 Ferreteria Riera. Factura material manteniments 5,77 

106/202 05.03.2020 CEMSA. Manteniment xarxa d'aigua febrer 20 786,43 

107/203 05.03.2020 Assessoria Martori, slp. Quota s.socials març 20 239,07 

108/207 05.03.2020 televida. Teleassistència domiciliària febrer 20 7,44 

109/208 05.03.2020 Energia XX, slu. Llum plaça Major: 31/01/ a 29/02/ 148,58 

110/209 05.03.2020 Energia XX, slu. Llum c. Fortesa: 31/01/a 29/02/20 16,06 

111/212 06.03.2020 Servicios Microinformatica, sa. Cables HDMI per p.c. 16,46 

112/214 06.03.2020 Energia XXI, slu. Llum Dipòsit Boixadors 148,20 

113/215 06.03.2020 Energia XXI, slu. Llum Pou Sató: 4/02/20 a 2/03/20 59,00 

   



114/216 06.03.2020 Energia XXI, slu. Enllumenat Querosa 42,36 

115/217 06.03.2020 Energia XXI, slu. Llum pis mestre 42,85 

116/218 06.03.2020 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori 123,55 

117/219 06.03.2020 Energia XXI, slu.Llum Pou Bassetes 110,04 

118/220 06.03.2020 Energia XXI, slu.llum camí Fortesa 56,80 

119/221 06.03.2020 Energia XXI, slu.llum Raval Llavinera 63,62 

120/222 06.03.2020 Energia XXI, slu. Llum pis Secretari 8,95 

121/224 09.03.2020 CEMSA, slu. Tanca zona incendi nau Discapa 2019 620,73 

122/225 09.03.2020 CEMSA, slu. Sac ciment manteniments 
 

5,81 

123/233 10.03.2020 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles:5/2/20 a 4/3/20 34,78 

124/238 12.03.2020 Tecnocat, sa. Rènting fotocopiadora 85,10 

125/240 12.03.2020 Energia XXI, slu. Llum local social 292,26 

126/242 12.03.2020 ORGT. Carta pagament ivtm vehicle ajuntament 2020 42,28 

127/243 13.03.2020 Telefonica. Telèfon fix Ajuntament: febrer 20 81,61 

128/254 19.03.2020 Endesa Energia sau. Llum pou ventura 810,52 

129/255 19.03.2020 Endesa Energia sau. Abonament pou vent -286,73 

130/256 19.03.2020 Endesa Energia sau. Llum pou ventura 350,34 

131/257 19.03.2020 Endesa Energia sau. Abonament pou vent -878,12 

132/258 20.03.2020 Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics gener 20 83,90 

133/259 20.03.2020 Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics febrer 20 83,90 

134/260 20.03.2020 Endesa Energia, sau. Llum pou Ventura 534,75 

135/261 23.03.2020 Esasesor. Models expedients administratius 150,00 

136/272 27.03.2020 Cristina Blesa Picas. Taichi febrer 20 
 

275,00 

137/*** 31.03.2020 T.T.Seguretat Social. Quota febrer 2020 
 

1079,28 

138/275 01.04.2020 Telefonica. Targeta missatges pc aigua consum març  13,20 

139/277 01.04.2020 Estació de Servei Calaf. Gasoil local social 
 

544,35 

140/279 02.04.2020 Correus. Segells i certificats març 2020 
 

13,82 

141/283 03.04.2020 Ramon Curià Boneu. Compareixença contenciós pèrit 371,00 

142/285 04.04.2020 Telefonica. Telèfon fix i mòbil ajuntament març 95,02 

143/286 05.04.2020 Energia XXI, slu. Llum plaça Major 128,47 

144/287 05.04.2020 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa 16,30 

145/288 06.04.2020 Assessoria Martori, slp. Serveis jurídics 1r trimestre 20 1134,98 

146/289 06.04.2020 CEMSA. Neteja dipòsits aigua Viuda, Sató, Sagués 1839,20 

147/290 06.04.2020 CEMSA. Manteniment xarxa d'aigua març 20 972,79 

148/291 07.04.2020 Televida. Teleassistència domiciliària març 20 7,44 

149/292 07.04.2020 Energia XXI, slu. Llum dipòsit Boixadors 149,33 

150/293 07.04.2020 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori 128,77 

151/294 07.04.2020 Energia XXI, slu. Llum aigües Pou Bassetes 116,33 

152/297 08.04.2020 Assessoria Martori, slp. Assessorament laboral abril 20 239,07 

153/298 08.04.2020 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles:4/3/20 a 3/4/20 34,62 

154/299 08.04.2020 Energia XXI, slu. Enllumenat Querosa 40,00 

155/300 08.04.2020 Energia XXI, slu. Llum aigües pou Sató 68,47 

156/301 08.04.2020 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 1/03/20 a 2/04/20 75,26 

157/302 08.04.2020 Energia XXI, slu. Llum pis secretari: 1/3/20 a 2/4/20 10,61 

158/303 08.04.2020 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera 64,54 

159/304 08.04.2020 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa 60,21 



160/306 08.04.2020 Iserveis Einstic, sl. 1r trim 20 serveis contractació 423,50 

161/311 09.04.2020 Endesa Energia, sau. llum pou Ventura 142,39 

162/312 09.04.2020 Energia XXI, slu. Llum local social: 10/3/20 a 2/04/20 187,70 

163/314 14.04.2020 Plus Ultra Seguros. Seguro vehicle Ajuntament 2020 428,66 

164/330 24.04.2020 Anna Mª Castilla. Arreglar forat asfalt al cami Fortesa 552,43 

165/332 27.04.2020 Fusteria Joan Montaner. Fustes per taulers anuncis 77,80 

166/333 27.04.2020 Nominalia Internet, sl. Renovació domini web 85,97 

167/334 27.04.2020 Funerària Montaner. Coixí flors enterrament 90,00 

168/337 29.04.2020 Cristina Blesa Picas. Taichi març 2020 
 

137,50 

169/338 29.04.2020 Generalitat de C. Retorn part subvenció càrrecs electes 5106,92 

170/*** 30.04.2020 T.T. Seguretat social. Quota març 20 
 

1079,28 

171/340 30.04.2020 Servicios Microinformatica,sa. Nou ordinador i  pant. 807,17 

172/341 01.05.2020 Telefonica. Targeta missatges pc aigua consum abril 20 7,50 

173/342 04.05.2020 Telefonica. Telèfon fix i mòbil ajuntament abril 20 99,49 

174/343 04.05.2020 Correus. Segells i certificats abril 2020 
 

5,70 

175/345 04.05.2020 Estació de Servei Calaf, sl. Gasoil A 
 

35,65 

176/349 05.05.2020 Assessoria Martori, slp.Assessorament laboral maig 239,07 

177/353 06.05.2020 Televida. Teleassistència domiciliària abril 20 7,44 

178/358 07.05.2020 CEMSA. MANTEniment xarxa d'aigua abril 20 2012,08 

179/364 08.05.2020 Energia XXI, slu. Llum plaça Major 98,97 

180/365 10.05.2020 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa 14,67 

181/366 10.05.2020 Energia XXI, slu. Enllumenat Querosa 32,02 

182/367 10.05.2020 Energia XXI, slu. Llum aigües pou Sató 65,45 

183/368 10.05.2020 Energia XXI, slu. Llum aigües dip. Boixadors 123,75 

184/369 10.05.2020 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 2/04/20 a 5/05/20 51,81 

185/370 10.05.2020 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori 92,61 

186/371 10.05.2020 Energia XXI,slu.Llum aigües pou Bassetes 108,17 

187/372 10.05.2020 Energia XXI, slu. Llum pis secretari:2/4/20 a 5/5/20 10,94 

188/373 10.05.2020 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 1/4/20 a 5/5/20 55,10 

189/374 10.05.2020 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera 57,57 

190/375 11.05.2020 Anna Mª Castilla. Obra dip.benzinera i canvi tub pont 910,51 

191/380 12.05.2020 Endesa Energia, sau. Llum pou Ventura 823,54 

192/382 12.05.2020 Energia XXI, slu. Llum Local Social: 2/4/20 a 7/5/20 317,75 

193/383 12.05.2020 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles 31,96 

194/386 13.05.2020 Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics març 20 83,90 

195/387 13.05.2020 Rosamaria Sabaté. Dietes serveis tècnics abril 20 83,90 

196/404 21.05.2020 CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA 
  

  
Equip bàsic atenció social gener-febrer 20 214,46 

  
EAVA gener-febrer 20 

  
16,67 

  
SAD dependència gener-febrer 20 

 
208,27 

  
Liquidació gestió residus gener-febrer 20 2999,57 

  
Taxa planta compostatge gener-febrer 20 92,15 

  
Conveni assistència noves tecnologies gener-febrer 20 563,00 

196/405 21.05.2020 Corporación Alimentaria Guissona, sa. Herbicida  18,48 

197/*** 29.05.2020 T.T.Seguretat Social. Quota nòmines abril 20 1100,88 

198/*** 29.05.2020 T.T.Seguretat Social. Quota endarreriments nòmines  64,80 



199/426 01.06.2020 Telefonica. Targeta missatges pc aigua consum maig  8,09 

200/431 01.06.2020 Estació de Servei Calaf, sl. Gasolina desbrossadora 15,00 

201/433 02.06.2020 Correos. Correu maig 2020 
 

0,65 

202/435 03.06.2020 Anna Mª Castilla. Tapar forats ferm camí Llavinera 535,12 

203/436 03.06.2020 ACA. Autoliquidació cànon aigua facturat 2n trim 20 2656,47 

204/437 03.06.2020 ACA. Abonament autoliqu.cànon facturat 2n trim 20 -119,54 

205/439 04.06.2020 Telefonica. Telèfon fix ajunt i mòbil alcaldia:maig 99,49 

206/441 04.06.2020 Serveis vials dels Vallès, sl. Pals fusta per clavar rètols 120,93 

207/442 04.06.2020 Televida servicios socios.slu. Teleassistència maig 20 7,44 

208/445 04.06.2020 Consorci AOC. Targeta electrònica T-CAT P alcalde  23,23 

209/446 04.06.2020 Energia XXI, slu. Llum Plaça Major 92,24 

210/447 04.06.2020 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa 14,47 

211/448 05.06.2020 CEMSA. Manteniment xarxa aigua maig 20 1233,80 

212/449 05.06.2020 TECNOCAT, sa. Manteniment copiadora  101,66 

213/450 05.06.2020 TECNOCAT, sa. Rènting fotocopiadora 85,10 

214/451 05.06.2020 Assessoria Martori, slp. Quota assessorament juny 20 239,07 

215/455 05.06.2020 Gràfiques Oller, cb. Material oficina 
 

164,48 

216/459 05.06.2020 Energia XXI, slu. Llum masies Querosa 25,18 

217/460 05.06.2020 Energia XXI, slu. Llum aigües Sató 53,32 

218/461 05.06.2020 Energia XXI, slu. Llum dipòsit Boixadors 149,59 

219/462 05.06.2020 Energia XXI,slu. Llum pis mestre 33,46 

220/463 05.06.2020 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori 51,80 

221/464 05.06.2020 Energia XXI, slu. Llum pis Secretari 9,28 

222/465 05.06.2020 Energia XXI, slu. Llum pou Bassetes 101,33 

223/466 05.06.2020 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera 46,29 

224/467 05.06.2020 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa 44,31 

225/469 07.06.2020 Energia XXI, slu. Llum edifici escoles 28,12 

226/476 09.06.2020 STAR FOC, SLU. Revisió extintors foc 2020 160,93 

227/477 09.06.2020 Endesa Energia,sau.llum pou Ventura 7/5/20 a 5/6/20 664,70 

228/479 09.06.2020 Energia XXI, slu. Llum local social: 7/05/20 a 5/06/20 252,49 

229/491 16.06.2020 ACM. Mascaretes població 
 

1286,00 

230/492 16.06.2020 Anna Mª Castilla. Canvi tub aigua reparació fuita 103,41 
 

 
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 un quart i deu minuts de deu del vespre, 
(21:25h), de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 


