
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 24 D’ABRIL DEL 2019 

Acta número 05/19 
 
 
A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-quatre d’abril del dos mil dinou, 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 de la Sra. Alcaldessa, Na Montserrat Noguera 
Cantacorps, amb l’assistència dels Regidors, Sr. Matias Bosch Bacardit, Sr. Jordi Boil 
Casanovas, Sra. Terència Torra Montraveta i Sr. Ramon Bacardit i Santaulària, 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 les sessions 
anteriors, de caràcter ordinari i extraordinari especial, celebrades el dia 
27 de març del 2019.       
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de les sessions anteriors, 
de caràcter ordinari i extraordinari especial, celebrades el dia 27 de març del 2019 i, per 
tant, es donen per llegides. L’Alcaldessa pregunta si algú té alguna observació a fer. 
Donat que no hi ha cap observació, l’Alcaldessa pregunta si algú té alguna objecció a 
l’aprovació de les actes. Ningú no es manifesta i l’acta de les sessions anteriors, 
celebrades el dia 27 de març del 2019, es donen per aprovades per assentiment. 
 
 
2.- Despatx oficial. Donar compte al Ple de resolucions dictades per 
l’Alcaldia. 
 
Es va donar compte al Ple, dels decrets i resolucions de l’Alcaldia dictats des de la data 
del darrer Ple ordinari celebrat per la Corporació, mostrant tots els assistents la seva 
conformitat a la informació donada.  
  
L’Alcaldessa va informar de les disposicions oficials d’interès municipal aparegudes 
darrerament i va donar compte de la correspondència oficial rebuda i lliurada d’ençà la 
celebració de la darrera sessió ordinària, quedant ben assabentats tots els membres del 
Ple.  
 
 
3.- Proposta d’aprovació del Programa de participació ciutadana del 
POUM de Sant Pere Sallavinera.  
 
L’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha 
iniciat els treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i té 
la voluntat d’implicar la ciutadania en aquesta tasca de definir el model de poble que es 
vol pels propers anys.   
            



Paral·lelament, el Servei de salut Pública de la Diputació de Barcelona ha encarregat a 
la Universitat de Vic l’acompanyament a l’ajuntament per incorporar la perspectiva 
salut en la redacció del POUM. La revisió del planejament pot redefinir el model de 
poble i és una oportunitat per incorporar elements o criteris que millorin la salut de la 
població. En aquesta línia, i a proposta de l’equip de la Universitat de Vic, es farà una 
aproximació a la diagnosi de salut de la població, que incorporarà una consulta a la 
població per conèixer els seus estils de vida i analitzaran les alternatives de l’Avanç de 
POUM des d’aquesta perspectiva. Les seves conclusions seran incorporades al 
document d’Avanç de POUM. 
 
El fonament jurídic que empara el Programa de participació ciutadana del POUM de 
Sant Pere Sallavinera queda establert principalment en els articles 8 i 59.3a del Decret 
legislatiu 1/2010, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 
(LUC), i en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLU). 
 
Vist el Programa de participació ciutadana del POUM de Sant Pere Sallavinera, redactat 
per AAUP Arquitectes SLP. 
 
Atès allò que disposen els articles 15, 21, 22, 23, 105 i 106 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, es proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar el Programa de Participació Ciutadana de l’avanç del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant pere Sallavinera, d’acord amb el document 
que consta a l’expedient de la sessió, que serà d’aplicació durant el procés de formulació 
i aprovació de l’avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pere 
Sallavinera, per tal de garantir el drets d’iniciativa, informació i participació regulats en 
la legislació urbanística. 
 
SEGON.- Publicar l’acord d’aprovació del Programa de participació ciutadana al BOP, 
al DOGC, al tauler d’anuncis, a la web municipal www.sallavinera.cat i en un diari de 
premsa de divulgació comarcal, per un termini de 30 dies hàbils, per tal que qualsevol 
interessat pugui formular les consultes que estimi oportunes i presentar quantes 
aportacions suggeriments o reclamacions estimi adients. 
 
TERCER.- En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment dins del període 
establert, els acords i el text adoptat quedarà definitivament aprovat sense necessitat de 
nova resolució expressa, ni publica per part d’aquest Ajuntament. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
4.- Proposta d’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut de l’obra “Posada 
en valor de tres elements de patrimoni etnogràfic: Font de la Llavinera, 
Safareig de la Fortesa i Estació de Seguers, presentats pels respectius 
adjudicataris de cadascun dels tres lots.   
 
Mitjançant acord del Ple d'aquesta corporació de data 27/02/2019, es va aprovar 
l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució de les actuacions definides en el 
projecte de “Posada en valor de tres elements de patrimoni etnogràfic, Font de la 
Llavinera, Safareig de la Fortesa i Estació de Seguers, fase 1”, a les següents empreses:  
Lot 1, “Font de la Llavinera”, a l’empresa MULÉ CALAF, S.L.L., pel preu de Trenta-set 
mil quatre-cents noranta euros amb cinc cèntims d’euro (37.490,05 €), IVA exclòs. 



Lot 2, “Estació de Seguers” a l’empresa CASTELL3 CONSTRUCCIONS S.L., pel preu de 
Trenta-cinc mil quinze euros amb trenta cèntims d’euro (35.015,30 €), IVA exclòs. 
Lot 3, “Safareig de la Fortesa. (Fase 1-Barana)” a l’empresa SANTAULÀRIA 
EQUIPAMENTS URBANS, S.L., pel preu de Nou mil cent tres euros amb noranta 
cèntims d’euro (9.103,90 €), IVA exclòs.   
 
En dates 8 i 9 d'abril del 2019, feta la comprovació del replantejament, les empreses 
adjudicatàries van presentar els respectius projectes de Pla de seguretat i salut en el 
treball, elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i salut que consta com annex al 
projecte. Aquests Plans, van tenir l'informe  favorable  del   director   facultatiu  de  
l'obra   en   dates 4 i 9 d'abril del 2019. 
 
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 els Plans de seguretat i salut dels 3 lots en que s'ha distribuït la contractació 
de l'obra del projecte de “Posada en valor de tres elements de patrimoni etnogràfic, 
Font de la Llavinera, Safareig de la Fortesa i Estació de Seguers, fase 1”,   
 
2. Autoritzar els respectius contractistes: MULÉ CALAF, S.L.L., CASTELL3 
CONSTRUCCIONS S.L. i  SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, S.L. per a que 
iniciïn les obres. 
 
 
5.-  Aprovació de la documentació tècnica per a la realització de les obres 
d’Adequació dels accessos públics a la sala principal i a la torre de 
llevant, del Castell de Boixadors, redactada pel Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.  
 
Vista la documentació tècnica per a la realització de les obres d'Adequació dels accessos 
públics a la sala principal i a la torre de llevant, del Castell de Boixadors, redactada pel 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 17.006,22 euros, abans d’aplicar l’IVA.  
 
Atès que la documentació tècnica per a la realització de les obres d'Adequació dels 
accessos públics a la sala principal i a la torre de llevant del Castell de Boixadors, conté 
el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació amb la necessitat de 
posada en valor per a l’aprofitament cultural i turístic dels béns patrimonials d’aquest 
municipi, la qual ha estat redactada 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. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer: Aprovar inicialment la documentació tècnica per a la realització de les obres 
d'Adequació dels accessos públics a la sala principal i a la torre de llevant del Castell de 
Boixadors, redactada pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de 
Barcelona, amb un pressupost d’execució per contracta de 17.006,22 euros, abans 
d’aplicar l’IVA.  
 
Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta 
dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la província, el Diari 



Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi de 
que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.  
 
En el cas que durant el termini d’informació pública no es presentés cap reclamació, es 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord al respecte. 
 
Tercer.- Declarar la utilitat pública de l'execució de l'obra abans indicada. 
 
Quart: Publicar aquest acord en la web municipal. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
6.- Aprovació de les bases per la convocatòria de 2 llocs de treball de 

caràcter temporal, del Pla d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament de Sant 

Pere Sallavinera, finançat per la Diputació de Barcelona. 

Vist que la Corporació municipal ha aprovat el projecte a executar en el marc del 
Programa complementari de millora de la ocupabilitat 2019-2020, aprovat per la 
Diputació de Barcelona, que consistirà en la contractació de dos treballadors/es que es 
trobin en situació d’atur o desocupació, per al lloc de treball de peó de la brigada 
municipal, per a realitzar feines de neteja i manteniment d’espais públics, i 
manteniment d'infraestructures durant el termini de quatre mesos, amb jornada 
completa. 
 
Atès que la contractació d’aquests dos treballadors/es es finançarà principalment amb 
l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del “Programa complementari de 
millora de la ocupabilitat 2019-2020” per l’import total de 10.324,53 euros. 
 
En virtut del que disposa l’article 54.1 e) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
Reglament de personal al servei de les entitats locals, correspon al Ple municipal 
aprovar les bases de les proves de selecció de personal i dels concursos per a la provisió 
dels llocs de treball. 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER: Aprovar les bases de la convocatòria per a la selecció de dos llocs de treball 
de peó de la brigada municipal, de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, 
amb caràcter laboral temporal. 
 
SEGON: Publicar aquest acord al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal.  
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat 

 
7.- Proposta d’acceptació dels ajuts previstos en el Programa 
complementari de millora de la ocupabilitat 2019 (2a edició). 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 11 
d'abril del 2019, pel qual s’aprova el “Programa complementari de millora de l’ 
ocupabilitat 2019 (2a. edició)”, del seu règim regulador i de la concessió d’ajuts en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
 



Atès que en virtut de la resolució aprovada s’atorga a l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera un ajut per un import total de 7.744,99 euros.  
 
Vist que aquest Programa complementari s’estructura en dues línies de suport amb les 
conseqüents modalitats, de la forma següent: 
 

 Línia de suport a la millora de la ocupabilitat (línia 1). Aquesta línia té per 
finalitat donar suport als ens locals per a la realització d’actuacions de foment 
de l’ocupació, tant de forma preventiva com pal·liativa. Per això es preveu 
contribuir al finançament de plans locals d’ocupació, per a la formació de 
persones aturades i també per afavorir la contractació laboral a les empreses 
privades, establint-se tres modalitats: 
a.   Modalitat de suport als plans locals d’ocupació. 
b. Modalitat de suport a la formació. 
c. Modalitat d’ajuts a la contractació laboral. 

 

 Línia de suport a la millora de la ocupabilitat per a petits municipis (línia 2). 
Aquesta línia de suport s’adreça específicament als municipis de fins a 1.000 
habitants. En el marc de la mateixa es preveu la concessió d’ajuts destinats al 
finançament d’actuacions que puguin enmarcar-se en l’Àrea de despesa 2, dins 
la política de despesa 24 sobre “Foment de l’ocupació local”, en els termes de 
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. Així mateix, en el marc d’aquesta línia, els 
municipis destinataris podran optar addicionalment per la realització d’altres 
actuacions adreçades al foment de l’ocupació a través de qualsevol de les 
modalitats indicades en l’apartat anterior. 

 
Atesa la conveniència d’acollir-se a aquest programa, que té com a eix central el foment 
de l’ocupació, amb mesures encaminades a afavorir el desenvolupament econòmic 
local, impulsant polítiques de dinamització empresarial i de diversificació econòmica, 
però també d’integració social i laboral, tot facilitant el desplegament de les polítiques 
de desenvolupament local, de foment de l’ocupació i d’integració social mitjançant la 
contribució específica al finançament d’aquelles despeses derivades de plans locals 
d’ocupació, i la garantia del desenvolupament de tots aquells sectors generadors 
d’economia productiva en el respectiu territori dels ens locals beneficiaris. 
 
Per tot això, d’acord amb el règim regulador aprovat, que esdevé la normativa aplicable 
pel que fa a l’atorgament i execució dels ajuts que es deriven del Programa 
complementari de millora de l’ ocupabilitat 2019-2020, es proposa a l’Ajuntament Ple, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona per a la realització de les 
actuacions referides, amb un abast total, en relació al “Programa complementari de 
millora de la ocupabilitat 2019, (2a. edició)”, així com també els termes que en regiran 
la seva concessió i les condicions per a la seva execució. 
 
Segon.- Sol·licitar l’assignació íntegra de l’ajut atorgat per a la línia 2, de suport a la 
millora de l’ ocupabilitat per a petits municipis, per a la modalitat de suport als plans 
locals d’ocupació.  
 
Tercer.- Aprovar el projecte a executar en el marc del Programa complementari de 
millora de l’ ocupabilitat 2019 (2a. edició), que consistirà en la contractació de dos 
treballadors/es que es trobin en situació d’atur o desocupació, per al lloc de treball de 
peó de la brigada municipal, per a dur a terme l’execució dels projectes següents:  



 
1.- Condicionament de la llera de la riera de Sant Pere en el tram urbà. 
2.- Ampliació i millora de l’àrea de jardí de la plaça Gonfaus a la Fortesa. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord d’acceptació a la Diputació de Barcelona als efectes 
corresponents. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
8.-  Sol·licitud de compensació econòmica a la Generalitat de Catalunya, 
per a l’abonament de retribucions a determinats càrrecs electes locals per 
a l’exercici 2019. 
 
Vista la Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, de convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 
determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2019. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció actual donada per la 
Llei 14/2000, de 29 de desembre, en concordança amb l' article 166 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i amb l' article 13 del Reglament d' Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre 
retribucions per l' exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació 
exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que 
estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d' assistències per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part, inclosos els 
Organismes Autònoms, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en 
exercici del càrrec. 
 
Per tot l’ exposat, l’ Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l' Ajuntament l' adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Establir que amb efectes del dia un de gener de 2019, els membres de la 
Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de 
dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les tasques pròpies dels 
seus càrrecs: 
 
NOMS I COGNOMS RÈGIM DE DEDICACIÓ 

Montserrat Noguera Cantacorps Parcial. (28 hores/setmana) 

Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves 
funcions en règim de dedicació parcial les retribucions que a continuació es relacionen,  
i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social: 
 
REGIDOR                                        FUNCIONS            RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES 

Montserrat Noguera Cantacorps  Alcaldessa    9.474,00 €   

 



La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions 
anteriorment detallades i una presència efectiva mínima a l’ Ajuntament del 75% de les  
hores de dedicació, sent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, 
públiques o privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb el que disposa la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’ Incompatibilitats del personal al servei de l’ 
Administració pública. 
 
Tercer.- Determinar que el membre electe de la Corporació abans relacionat, serà el 
beneficiari de la compensació a què fa referència l’article 6.3.b) del Decret 69/2008, d’1 
d’abril, d’acord amb la convocatòria establerta a la Resolució PRE/811/2019, de 15 de 
març, del Departament de la Presidència. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
9.- Proposta de ratificació de l’acord de  de modificació dels Estatuts de la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca (MIVS).  
 
Vist l’acord del Ple del Consell de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
Segarrenca se sotmet a la ratificació del ple de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera 
aquest acord, el text literal del qual, és el següent: 
 
“Aprovació de l’inici del tràmit del canvi de nom de la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària Segarrenca pel de Mancomunitat de l’Alta Segarra. 
 
L’Alta Segarra es reconeix com un conjunt de municipis que comparteixen uns orígens 
i una història comunes, unes característiques geogràfiques particulars i unes 
necessitats específiques dels seus vilatans. 
 
L’existència d’aquesta comarca natural ha estat reconeguda històricament i, entre 
d’altres propostes de divisió territorial, ha estat contemplada en l’informe Roca de 
l’any 2001. 
 
La proposta de canvi de nom respon a la voluntat i a la necessitat d’adequar la 
denominació oficial de la Mancomunitat que integren els municipis que formen part 
de la comarca natural de l’Alta Segarra a la seva denominació històrica amb què 
s’identifiquen els seus vilatans. 
 
De conformitat amb allò previst en l'article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 115 a 122 del Decret Legislatiu 
2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
i els articles 48 i 49 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es regula la 
Constitució i la Demarcació Territorial dels Municipis, de les Entitats Municipals 
Descentralitzades i de les Mancomunitats de Catalunya, 
 
Aquesta Presidència proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar inicialment, d’acord amb l’article 118 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el projecte de modificació dels vigents estatuts de la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca, d’acord amb el Text refós que 
s’adjunta i forma part d’aquest acord. 



 
SEGON.  Sotmetre a la ratificació dels Plens dels ajuntaments mancomunats 
l’acord de la modificació dels estatuts de la MIVS que consten en l’expedient. 
 
  -“...Títol ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALTA SEGARRA 
 
-Article Primer: 
 
1.1. De conformitat amb allò previst en l'article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 115 a 122 del Decret Legislatiu 
2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
i els articles 48 i 49 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es regula la 
Constitució i la Demarcació Territorial dels Municipis, de les Entitats Municipals 
Descentralitzades i de les Mancomunitats de Catalunya, es constitueix una 
mancomunitat de municipis que rep el nom de “Mancomunitat de l’Alta Segarra”. 
  
- Article Quart: 
 
4.1. El Ple del Consell General de la “Mancomunitat de l’Alta Segarra” serà el màxim 
òrgan representatiu dels municipis en el si de l’entitat, i tindrà les característiques i 
atribucions que s’atorguen a l’Assemblea, d’acord amb els articles 48 i 49 del  Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel que es regula la Constitució i la Demarcació 
Territorial dels Municipis, de les Entitats Municipals Descentralitzades i de les 
Mancomunitats de Catalunya. 
 
Article Desè: 
 
10.1. Correspon al President/a de la “Mancomunitat de l’Alta Segarra”, les facultats 
que la legislació de règim local estableix a favor dels alcaldes en els municipis, entre 
les quals destaquen...)”. 
 
TERCER.  Sotmetre a informe del Consell Comarcal de l’Anoia aquest projecte de 
modificació estatutària, i exposar al públic el projecte de modificació d’estatuts per un 
termini de 30 dies, mitjançant inserció en el Tauler d’edictes dels ajuntaments 
mancomunats i la publicació en el BOP i en el DOGC, d’acord amb l’art. 119.1. del text 
legal abans esmentat.  
 
QUART.  Considerar aprovat definitivament l’esmentat projecte de modificació 
d’estatuts si no es presenta cap tipus d’al·legació durant el termini d’exposició al 
públic, d’acord amb l’article 119.2 del text abans esmentat.  
 
CINQUÈ. Remetre, una vegada aprovat definitivament, el projecte de modificació 
estatutària al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 
de Catalunya, de conformitat amb l’art. 119.3 del text legal abans esmentat.  
 
SISÈ. Facultar al President de la Mancomunitat perquè signi els documents que 
siguin necessaris per executar aquest acord.” 
 
Per tot això, i en base a l’informe proposta de la secretaria intervenció que obra en 
l’expedient, proposo al ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 



Primer. APROVAR la modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària Segarrenca acordada pel ple de l’esmentada Mancomunitat i que figura en 
els fets de la present proposta. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord a la Mancomunitat. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 

 

10.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació 
Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera, per a la organització del festival 
Nits Culturals a la plaça de Sant Pere Sallavinera, de l’any 2019. 
 
Vista la sol·licitud  formulada per l’Associació Nits Culturals Sant Pere Sallavinera, de 
concessió de suport econòmic per contribuir al finançament del festival de les Nits 
Culturals, que es proposa celebrar els dies 5 i 6 de juliol, a la plaça de Sant Pere. 
 
Vista la proposta de conveni a subscriure entre l’Associació Nits Culturals Sant Pere 
Sallavinera i l’Ajuntament per tal de formalitzar el suport econòmic que la Corporació 
acordi comprometre per a fer possible l’organització del festival. 
 
Considerada la necessitat de mantenir la celebració d’aquest esdeveniment cultural, 
que enguany celebra la 24ena edició i que tan bons resultats ha reportat per a la 
població durant els anys en que s’ha celebrat. 
 
Per això l’Alcaldessa-Presidenta proposa al Ple d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Associació Nits 
Culturals Sant Pere Sallavinera i l’Ajuntament, per a la organització i muntatge del 
festival de les Nits Culturals 2019.  
 
Segon.-Comprometre una aportació econòmica per import màxim de 2.500,00 euros, 
en concepte de suport a les despeses d’organització i muntatge de les Nits Culturals de 
la plaça de Sant Pere, any 2019. 
 
Tercer.-Comunicar aquest acord a l’entitat interessada. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 

9.- Llicències d’obres.  
 
Examinats els expedients de llicència d’obres que tot seguit es relacionen, l’Ajuntament 
Ple, va adoptar, per unanimitat, l’acord d’atorgar la llicència municipal d’obres que hi 
correspon, concedint-se llevat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers: 
 
Al Sr. Xavier Pujol Giralt per a la realització d’obres consistents en la construcció d’un 
cobert agrícola a la parcel·la 108, del polígon 2, d’aquest terme municipal. 
 
 
10.-  Aprovació del pagament de factures i despeses.  
 



Previ un detingut examen i comprovació, fou aprovat, per unanimitat, el pagament de 
les factures i despeses que tot seguit es relacionen, facultant la Sra. Alcaldessa per a que 
en disposi llur pagament: 
 

Registre Data Proveïdor/Creditor i concepte TOTAL € 

    121/225 25.03.2019 Associació ball esportiu Dance Factory. Zumba març 130,00 

122/228 27.03.2019 CEMSA. Reparació portada llum dipòsit cal Segués 8.057,98 

123/237 28.03.2019 Assessoria Martori, slp. Confecció s.socials març 19 239,07 

124/239 28.03.2019 José Manuel González. Canvi oli furgoneta ajuntament 99,45 

125/243 29.03.2019 Consell Comarcal de l'Anoia 
 

  
Equip bàsic atenció social gener-febrer 19 196,04 

  
SAD social gener-febrer 19 110,89 

  
SAD dependència gener-febrer 19 240,04 

  
RSU gener-febrer 19 2.300,52 

  
Liquidació gestió fracció selectiva gener-febrer 19 153,74 

  
Conveni assistència noves tecnologies gener-febrer 19 563,00 

126/245 29.03.2019 Jonathan Rubio. Neteja mes de març 19 79,86 

127/*** 29.03.2019 T.T. Seguretat social quota febrer 19 1.375,84 

128/246 01.04.2019 Telefonica. Telèfon missatges pc aigua: MARÇ 19 23,80 

129/247 01.04.2019 Telefonica. Telèfon mòbil alcaldia març 2019 51,48 

130/248 01.04.2019 Correus. Segells i correu març 19 20,20 

131/249 01.04.2019 Margarita Riera. Nou Estil. Gimnàstica març 19 100,00 

132/252 02.04.2019 Tallers Aleny, scp. Reparació xassis tauler anuncis estació 87,65 

133/253 02.04.2019 ADF Amics del Bosc.Aportació 5% mantenim camins 330,00 

134/255 03.04.2019 Ferreteria Riera. Temporitzador font Fortesa 53,86 

135/256 05.04.2019 Cristina Blesa. Taichi març 2019 275,00 

136/257 05.04.2019 Consorci Alta Anoia. Quotes 2018 i 2019 (601,01€x2) 1.202,02 

137/258 05.04.2019 Endesa. Llum plaça Major: 28/02/19 a 01/04/2019 180,62 

138/260 05.04.2019 Endesa. Enllumenat masies Querosa: 4/03/19 a 2/04/19 48,15 

139/261 05.04.2019 Endesa. Llum pis del mestre: 04/03/19 a 02/04/2019 55,47 

140/262 05.04.2019 Endesa. Llum pis Secretari: 04/03/19 a 02/04/2019 9,63 

141/264 06.04.2019 Endesa. Llum edifici escoles: 05/03/19 a 03/04/2019 30,10 

142/265 06.04.2019 Endesa. Llum edifici consistori: 05/03/19 a 03/04/19 173,39 

143/266 08.04.2019 CEMSA. Manteniment xarxa aigua març 19 538,43 

144/268 08.04.2019 Fundació Esclerosi Múltiple. Sol.licitud ajut 2019 100,00 

145/275 09.04.2019 Endesa. Llum aigües dipòsit Boixadors:4/3/19 a 1/4/19 221,49 

146/276 09.04.2019 Endesa. Llum aigües pou Sató: 4/03/19 a 2/04/19 43,17 

147/277 09.04.2019 Endesa. Llum aigües Pou Bassetes: 4/3/19 a 1/4/19 139,61 

148/278 09.04.2019 Endesa. Llum raval Llavinera: 04/03/19 a 01/04/19 71,64 

149/281 10.04.2019 Assessoria Martori, slp. Serveis jurídics 1r trim. 19 1.007,93 

150/286 11.04.2019 Assessoria Martori, slp. Confecció seguros socials abril 239,07 

151/291 13.04.2019 Telefonica. Telèfon fix Ajuntament març 2019 49,16 

152/292 13.04.2019 Plus Ultra Seguros. Assegurança vehicle Ajuntament 412,17 

153/294 15.04.2019 Iserveis Einstic,sl. Suport contractació pública 423,50 
   



154/298 17.04.2019 Jordi Boil Casanovas. Km viatges per l'ajuntament 96,90 

155/300 18.04.2019 Ramon Torner Estany. Material neteja 35,38 

156/301 18.04.2019 Endesa.Abonament Llum pou Ventura:7/12/18 a 5/2/19 -1.612,82 

157/302 18.04.2019 Endesa. Llum aigües Pou Ventura:06/3/19 a 11/4/19 819,24 

158/303 18.04.2019 Endesa. Llum aigües Pou Ventura: 07/12/18 a 05/02/19 1.183,38 

159/304 18.04.2019 Endesa. Llum local social: 06/03/19 a 11/04/19 365,06 

  
Suma 20.321,11 

 

 
 
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 de la tarda, (19:30h), de 
tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
 
 


