
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 

CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNY DEL 2018 
Acta número 06/18 

 
 
A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-sis de juny del dos mil divuit, a les nou del vespre, 
(21:00h), 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 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 22 de maig del 2018.       
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, 
celebrada el dia 22 de maig del 2018 i, per tant, es dóna per llegida. 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 l’acta. Ningú no es 
manifesta i l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 22 de maig del 2018, es dóna per 
aprovada 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.- Acceptació del recurs tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona per 
a la realització de l’actuació consistent en l’Avanç de POUM del municipi 
de Sant Pere Sallavinera i assumpció dels compromisos específics en la 
condició d’ens destinatari. 
 
Vist el decret dictat per la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 
17/05/2018, pel qual es concedeix un recurs tècnic per a la realització de l’actuació 
18/Y/257965 per a l’Avanç de POUM del municipi de Sant Pere Sallavinera, en el marc 
del Catàleg de serveis de l’any 2018 del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 



Atès que amb la concessió acordada es prestarà l’assistència a l’Ajuntament en la 
redacció i tramitació de l’avanç de POUM de Sant Pere Sallavinera. 
 
Ateses les condicions i els compromisos específics que l’ajuntament ha d’assumir en la 
condició d’ens destinatari, per a la realització de l’assistència en la redacció i tramitació 
de l’avanç del POUM, es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Acceptar el recurs tècnic consistent en la redacció del document d’Avanç del 
POUM de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, segons l’acord adoptat per la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant decret dictat en data 17/05/2018. 
 
Segon.- Assumir plenament els compromisos en la condició d’ens destinatari de l’ajut, 
d’acord amb allò que es defineix al punt setè, de la mateixa Resolució a la que hom fa 
referència en el punt anterior. 
 
Tercer.- Fer avinent a la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’assumpció de 
compromisos anterior, que els interlocutors polítics i tècnics de referència per tal de 
participar en el seguiment dels treballs, seran les persones següents: 
Interlocutors polítics: 

- Sra. Montserrat Noguera Cantacorps, Alcaldessa Presidenta. 
- Sr. Ramon Bacardit i Santaulària, Regidor d’obres i urbanisme. 

Interlocutors tècnics: 
- Sra. Rosa Maria Sabaté, Enginyera d’edificació i Tècnica municipal. 
- Sr. Josep Font Nadal, Secretari Interventor accidental. 

 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
4.- Acceptació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc 
del Programa complementari de suport integral al desenvolupament 
local del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.  
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 14 de 
juny del 2018, pel qual s’aprova el Programa complementari de suport integral al 
desenvolupament local, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del 
règim regulador del programa complementari.  
 
Atès que en virtut de la resolució aprovada s’atorga a l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera un ajut per l’import i destinació següents: 
  
Codi XBMQ  Actuació        Import EUR     Import Eur 
18/X/258839 Programa complementari de suport     2018              2019   

Integral al desenvolupament local.    6.678,37               19.007,66 
 
Vistes les instruccions per a l’execució i justificació de l’acció de suport esmentada, es 
proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona consistent en Programa 
complementari de suport integral al desenvolupament local, així com les condicions per 
a la seva concessió i execució, en el marc del règim regulador del programa 
complementari. 
 



Segon.- Comunicar aquest acord d’acceptació a la Diputació de Barcelona als efectes 
corresponents. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
5.- Encàrrec de la realització de les obres d’arranjaments i millores en el 
cementiri municipal mitjançant contracte menor d’obres.  
 
Vista la necessitat de realitzar unes obres d’arranjaments varis al cementiri municipal.  
 
Vista la proposta econòmica presentada en data 29 de maig del 2018, per l’empresa 
CASTELL 3 CONSTRUCCIONS, S.L., amb NIF B65579799, segons la qual es 
compromet a dur a terme les obres de tallar la primera filada de teules existents a 7 cm 
per la col·locació de canal d’acer prelacat tipus “canalum” semicircular de 150, amb tots 
els accessoris a la teulada de l’aparcament del cementiri, pel preu de Mil quatre-cents 
vuitanta euros, (1.480,00€), IVA exclòs i, dur a terme les obres de pintat de dues capes, 
de “xordes” en teulada i paret lateral, obertura manual de rasa en paret lateral, per 
col·locar el tub de drenatge i subministrament i col·locació de tub de drenatge i graveta, 
pel preu de Mil cent cinquanta euros, (1.150,00€) IVA exlòs. 
 
Donat el fet que es tracta d’una oferta que s’ajusta tècnica i econòmicament a les 
necessitats proposades i, que l’empresa citada reuneix les condicions necessàries per 
garantir la correcta execució dels treballs. 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l’adjudicació com a contracte menor d’obres a l’empresa CASTELL 3 
CONSTRUCCIONS, S.L., amb NIF B-65579799 i domicili social a 08280 Calaf,                                                                                    
carrer la Sort, 38, per a l’execució de les obres d’arranjament i millores en el cementiri 
municipal de Sant Pere Sallavinera, consistents en tallar la primera filada de teules 
existents a 7 cm per la col·locació de canal d’acer prelacat tipus “canalum” semicircular 
de 150, amb tots els accessoris a la teulada de l’aparcament del cementiri i, dur a terme 
les obres de pintat de dues capes, de “xordes” en teulada i paret lateral, obertura 
manual de rasa en paret lateral, per col·locar el tub de drenatge i subministrament i 
col·locació de tub de drenatge i graveta,  per la quantitat total de Dos mil sis-cents 
trenta euros, (2.630,00 €), IVA exclòs, (l’import de l’IVA, al 21%, és de 552,30 €). 
 
Segon. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i 
efectes. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
6.- Aprovació, si escau, de la xifra de població del municipi de Sant Pere 
Sallavinera amb referència a la data 01/01/2018. 
 
D’acord amb el que estableix la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística de 17 de 
novembre de 2005 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 2018  que, segons el resultat de la gestió del padró comunicat 
per la Diputació de Barcelona, dóna una resultat de 155 habitants. 
 



La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
7- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració a subscriure amb 
l’entitat Artesanas del corazón 2015, per a la gestió del magatzem 
regulador de repartiment d’aliments de l’Anoia. 
 
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera i l’entitat 
Artesanas del Corazón 2015, per a la gestió del magatzem regulador del repartiment 
d’aliments de l’Anoia. 
 
Atesa la conveniència d’establir i regular la col·laboració municipal amb el Magatzem 
Regulador de Distribució Aliments per a la comarca de l’Anoia, per tal de garantir en tot 
moment la disponibilitat d’aliments per a nodrir tant el Centre de Repartiment 
d’Aliments del municipi com la resta de Centres de Repartiment de la comarca d’Anoia. 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera i l’Entitat Artesanas del corazón 2015, per a la gestió del magatzem 
regulador del repartiment d’aliments de l’Anoia. 
 
Segon.- Comprometre una col·laboració econòmica anual per import de 50,00 euros a 
favor de l’entitat Artesanas del Corazón 2015, en concepte de manteniment del 
Magatzem Regulador de Distribució d’Aliments de la comarca de  l’Anoia. 
 
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura del conveni i documentació 
complementària per a l’efectivitat del present acord. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
8.- Proposta d’aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera i l’Agrupació de Defensa Forestal 
Amics del Bosc per al desenvolupament de programes territorials del pla 
de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
 
Els Ajuntaments tenen atribuïdes les 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, 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. 
 

La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari desenvolupa, des de l’any 1987, una 
línia de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.  El suport de 
la Diputació de Barcelona es concreta en la gestió de programes territorials, amb el 
suport tècnic i l’aportació econòmica corresponents per dur-los a terme en els 
municipis de la demarcació de Barcelona. 
 



Vist el conveni tipus entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i l’Agrupació de 
Defensa Forestal per la desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, aprovat per la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, en data 31/05/2018, dins el qual es desenvolupen els 
següents programes territorials de prevenció d’incendis forestals: 

- Programa de pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals. 
- Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals.  

 
Atès que el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals, després de 18 anys de 
funcionament s’ha demostrat totalment eficaç, amb les accions de sensibilització dels 
ciutadans, assolint una clara disminució de les conductes de risc, especialment en els 
punts concrets on es concentra la població usuària del bosc, per tot el que s’ha 
constituït en eina imprescindible per a la prevenció dels incendis forestals. 
 
Per això, es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera i l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Amics 
del Bosc, per al desenvolupament dels programes territorials del pla de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals durant l’any 2018 i prorrogable 
per un any més, d’acord amb la minuta de conveni facilitat per la Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, que consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- Aprovar el programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals, corresponent a les actuacions per a l’any 2018, a realitzar dins del marc del 
conveni tipus de col·laboració aprovat i que s’adjunta com a annex. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa total de 330,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 454/480 del vigent pressupost municipal, per tal de 
col·laborar en les despeses que es generin en el compliment dels objectius proposats. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, als efectes 
procedents. 
 
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: 
 
A la Sra. Rosa Lagranje Baile, per a la realització de les obres consistents en la reparació 
de fuites al dipòsit - piscina de l’immoble anomenat casa Lagranje, d’aquest terme 
municipal.  
 
Al Sr. Ramon Bacardit i Santaulària, per a la realització d’obres consistents en la 
construcció d’una columna de tres nínxols al cementiri de Boixadors, d’aquest terme 
municipal. 
 



Al Sr. Francesc Ponsa Montané, per a la realització d’obres consistents en l’arranjament 
de diferents elements de l’immoble (arreglar pendent d’una escala, posar barana en 
altra escala i nova tanca en la bomba i filtre de la piscina), a l’immoble anomenat Cal 
Ponsa, 2, al nucli de l’Estació de Seguers, dins 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 Concepte TOTAL EUR 

217/409 18.05.2018 ACA. Autoliquidació cànon aigua facturat 2n Trim 18 4.150,73 

218/410 18.05.2018 ACA. Bonificació autoliq. cànon aigua 2n trim 18 -186,78 

219/419 23.05.2018 Flors Rosa Maria Sala. Flors detall festa gent gran 36,00 

220/420 23.05.2018 MªAntònia Cabañés. Esmorzar portes obertes Castell 404,11 

221/421 23.05.2018 MªAntònia Cabañés. Dinar de la gent gran 2018 1.150,16 

222/422 24.05.2018 AKI BRICOLAJE ESPAÑA, SLU. Taules plegables festes 429,60 

223/*** 31.05.2018 T.T. Seguretat Social. Quota abril 18 1.622,42 

224/433 31.05.2018 Escola Futbol Sala Alta Segarra. Sol.licitud ajut curs 2018 100,00 

225/434 31.05.2018 DOGC. Anunci aprovació inicial memòria valorada 218,40 

226/435 31.05.2018 DOGC. Anunci aprovació definitiva projecte obres 218,40 

227/438 01.06.2018 Telefonica móviles. Mòbil alcaldia consum maig 18 46,48 

228/439 01.06.2018 Telefonica móviles. missatges pc aigua: maig 18 17,50 

229/440 01.06.2018 Associació Ball Esportiu Dance Factory. Zumba maig 130,00 

230/441 01.06.2018 IES Alexandre de Riquer. Sol.licitud ajut biblioteca 450,00 

231/442 02.06.2018 Endesa. Llum edifici escoles 09/04/18 a 31/05/18 50,20 

232/444 04.06.2018 Argerich Mecánica. Capçal desbrossadora manual 34,85 

233/447 05.06.2018 Excavacions Miralles. Arreglar camí font Llavinera i Baldiri 605,00 

234/448 05.06.2018 Estació de Servei Calaf. Gasoil furgoneta i gasolina desbross 92,42 

235/449 06.06.2018 Caixabank. Comissions compte 0,67 

236/453 07.06.2018 Correus. Segells i certificats maig 18 26,33 

237/454 07.06.2018 Consorci Alta Anoia. Projecte auxiliar llar 2018 720,00 

238/457 07.06.2018 MªAntònia Cabañés. Berenar gent gran 250,80 

239/458 07.06.2018 Restaurant Ke Diví. Dinar de protocol 36,70 

240/459 07.06.2018 Ferreteria Riera. Material manteniments 164,55 

241/462 08.06.2018 Endesa. Llum aigües dipòsit Sató: 06/05/18 a 05/06/18 58,25 

242/463 08.06.2018 Endesa. Llum aigües pou Bassetes: 6/05/18 a 5/06/18 141,84 

243/464 08.06.2018 Endesa. Llum edifici consistori: 6/04/18 a 5/06/18 257,20 

244/465 08.06.2018 Endesa. Llum pis Ajuntament: 06/05/18 a 05/06/18 10,43 

245/466 08.06.2018 Endesa. Llum pis del mestre: 06/05/18 a 05/06/18 33,90 

246/467 09.06.2018 Endesa. Llum plaça Major: 30/04/18 a 31/05/18 151,98 

247/468 09.06.2018 Endesa. Llum Camí Fortesa: 30/04/18 a 31/05/18 17,36 

248/469 10.06.2018 Endesa. Llum Raval Llavinera: 07/05/18 a 06/06/18 70,83 

249/474 11.06.2018 Cristina Blesa. Taichi maig 18 275,00 

250/476 11.06.2017 Televida. Teleassistència maig 18 7,44 
  



251/480 12.06.2018 CEMSA. Manteniment xarxa aigua maig 18 567,45 

252/482 12.06.2018 CANON. Còpies impressora: 26/04/18 a 28/05/18 54,74 

253/483 12.06.2018 Endesa. Enllumenat masies Querosa: 7/5/18 a 6/6/18 43,02 

254/484 12.06.2018 Endesa. Llum camí Fortesa2: 07/05/18 a 06/06/18 69,94 

255/485 12.06.2018 Endesa. Llum aigües Dip. Boixadors: 7/5/18 a 6/6/18 232,91 

256/486 13.06.2018 Telefonica. Telèfon fix Ajuntament consum maig 18 48,16 

257/489 13.06.2018 Amazon. Cartutxo tinta impressora alcaldia hp339 36,24 

258/491 13.06.2018 Endesa. Llum aigües pou Ventura (Gir): 7/5/18 a 7/6/18 647,42 

259/492 14.06.2018 DOGC. Anunci aprovació modificació relació llocs treball 218,40 

260/498 15.06.2018 Endesa. Llum local social: 07/05/18 a 7/06/18 287,35 

261/506 19.06.2018 Associació Blancdeguix. Taller estampació tèxtil juny 695,00 

262/507 19.06.2018 Montserrat Noguera. Aportació material taller estampac 27,50 

263/508 19.06.2018 Amazon. Cartutxo tinta impressora alcaldia hp344 36,98 

264/514 22.06.2018 Margarita Riera. Gimnàstica maig 18 100,00 

  
Suma 14.857,88 

 

 
 
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 d’onze del vespre, (22:30h), de 
tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 


