
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 22 DE MAIG DEL 2019 

Acta número 06/19 
 
 
A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-dos de maig 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 la sessió 
anterior, celebrada el dia 24 d’abril del 2019.       
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior,  
celebrada el dia 24 d’abril del 2019 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 24 d’abril del 2019, 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.- Proposta d’aprovació del Projecte d’obres de Reforç estructural del 
pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri.  
 
Vist el projecte d’obres de “Reforç estructural del Pontarró de fàbrica i pavimentació del 
camí del cementiri. Fase 1: Pavimentació del camí del cementiri i Fase 2: Reforç 
estructural del Pontarró de fàbrica” redactat per l’Enginyer de camins, canals i ports, 
Sr. Raimon Guitart i García, amb un pressupost d’execució per contracta de la Fase 1: 
Pavimentació del camí del cementiri, per import de Seixanta-tres mil cent vint-i-cinc 
euros amb trenta-un cèntims d’euro, (63.125,31€), abans d’aplicar l’IVA, i amb un 
pressupost d’execució per contracte de la Fase 2, per import de Vuitanta mil quaranta-
nou euros amb set cèntims d’euro, (80.049,07€), IVA no inclòs.  
 
Atès que el projecte per a la realització de les obres de “Reforç estructural del Pontarró 
de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri. Fase 1: Pavimentació del camí del 



cementiri i Fase 2: Reforç estructural del Pontarró de fàbrica”, conté el desplegament 
complet de la solució òptima adoptada en relació amb la necessitat de reforçar 
l’estructura del pontarró i la pavimentació del camí del cementiri en aquest municipi, 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. 
 
Atès que el Ple és competent per a l'aprovació de l'expedient en virtut de la competència 
atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 de la LCSP, atès que el pressupost 
ascendeix a 143.174,38 euros. 
 
ACORDA 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte d'obres de “Reforç estructural del Pontarró de 
fàbrica i pavimentació del camí del cementiri. Fase 1: Pavimentació del camí del 
cementiri i Fase 2: Reforç estructural del Pontarró de fàbrica” redactat per l’Enginyer 
de camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart i García, amb un pressupost d’execució 
per contracta de la Fase 1: Pavimentació del camí del cementiri, per import de Seixanta-
tres mil cent vint-i-cinc euros amb trenta-un cèntims d’euro, (63.125,31€), abans 
d’aplicar l’IVA, i amb un pressupost d’execució per contracte de la Fase 2, per import de 
Vuitanta mil quaranta-nou euros amb set cèntims d’euro, (80.049,07€), IVA no inclòs, 
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 el citat projecte al tràmit d'informació pública per un període mínim 
de vint dies mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP i en el Diari Oficial de la CCAA 
i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per a la presentació d'al·legacions. 
 
Tercer: Publicar aquest acord en la web municipal. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
4.- Proposta d’aprovació de la certificació d’obres número 1 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. Lot 1, Font de 
la Llavinera.   
 
Examinada la certificació d’obres número 1 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. Lot 1, Font de la Llavinera, signada pel tècnic facultatiu director de 
les obres, l’Enginyer de camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart i Garcia i pel 
Contractista adjudicatari, MULE CALAF, S.L., per import de Dos mil vuit-cents 
cinquanta-quatre euros amb noranta-un cèntims d’euro, (2.854,91€),  es proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 1 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. Lot 1, Font de la Llavinera, per import de Dos mil vuit-cents 
cinquanta-quatre euros amb noranta-un cèntims d’euro, (2.854,91€). 
 
Segon.- Disposar la remissió de la justificació corresponent a la Diputació de Barcelona, 
atesa la inclusió d’aquesta actuació en les Meses de Concertació del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019.    
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 



 
 
5.-  Proposta d’aprovació del canvi de destinació de l’ajut atorgat per la 
Diputació de Barcelona en el marc de Meses de concertació 2016-2019, per 
a l’actuació de Posada en valor de tres elements de patrimoni etnogràfic, 
fase 2. 
 
En data 23/06/2016, la Presidència de la Diputació de Barcelona va dictar un decret 
aprovatori de la proposta de la Direcció de Serveis de Cooperació Local, relativa a 
l’aprovació dels preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”  Un dels preacords aprovats correspon a l’actuació 
consistent en la “Posada en valor de tres elements de patrimoni etnogràfic. Font 
Llavinera, Safareig Fortesa i Estació de Seguers –Fase 2-, que gaudeix d’una aportació 
de la Diputació per import de 20.000,00 euros. 
 
Una vegada redactat el projecte executiu d’aquesta actuació i vist que s’ha ultrapassat la 
previsió pressupostària inicial, es considera la necessitat de replantejar el finançament. 
 
D’altra banda, en les mateixes Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”,  hi ha aprovats dos altres preacords per a les actuacions de “Posada en 
valor de tres elements de patrimoni etnogràfic. Font Llavinera, Safareig Fortesa i 
Estació de Seguers –Fase 1-“ i “Reforç estructural del pontarró de fàbrica i 
pavimentació del camí del cementiri”, que requereixen d’una important aportació de 
fons propis municipals per a la seva execució. 
 
Per tot això, vistes les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, es proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Renunciar al preacord (assistències concedides) per a l’actuació de Posada en 
valor de tres elements de patrimoni etnogràfic. Font Llavinera, Safareig Fortesa i 
Estació de Seguers –Fase2-, amb un import total concedit de 20.000,00 euros,  inclòs a 
les Meses de Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, de la Diputació 
de Barcelona.  
 
Segon.- Sol·licitar el canvi de destí de l’import de 20.000,00 euros corresponent al 
preacord que abans ha estat objecte de renúncia, amb la finalitat de destinar-lo a 
complementar el finançament de les actuacions preacordades que tot seguit es 
relacionen: 
 
Nom de l’actuació  Pressupost, 

IVA inclòs 
Aportació de 
Diputació 
concedida 

Complement de 
finançament que 
se sol·licita 

Posada en valor de tres elements de 
patrimoni etnogràfic. Font Llavinera, 
Safareig Fortesa i Estació de Seguers –Fase 1- 

102.394,24 55.000,00 10.000,00 

Reforç estructural del pontarró de fàbrica i 
pavimentació del camí del cementiri 

89.856,21 60.000,00 10.000,00 

Sumes 192.250,45 115.000,00 20.000,00 

 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 



6.- Proposta d’aprovació de l’alteració de la qualificació jurídica de la 
superfície ocupada per l’antic vial objecte de modificació d’acord amb la 
memòria valorada per a la modificació del traçat del camí de la N141 a 
Cal Gotzems, tram Cal Baldiri-Sant Pere Sallavinera.   
 
Antecedents: 
 
En sessió plenària celebrada el dia 3 d’abril del 2013, aquest Ajuntament va adoptar els 
acords següents: 
Primer.- Aprovar definitivament el document “Memòria valorada per a la modificació 
del traçat del camí de la N-141 a Cal Gutzems, tram Cal Baldiri-Sant Pere Sallavinera”, 
redactat per l’Enginyer de camins, canals i ports, Sr. J. Oriol Martí Falguera i promogut 
pel Sr. Josep Maria Pujol i Pou.   
 
Segon.- Aprovar l’abonament de 103,22€ al propietari en concepte d’alienació de sòl 
públic. 
 
Tercer.- Advertir al promotor que l’execució de les obres definides en el document 
aprovat, resta subjecta a la llicència urbanística prevista a l’article 187.2. k)  del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
Quart.- Fer avinent al promotor que l’expedient restarà acomplert amb la modificació 
de les escriptures de propietat afectades, dels plànols de planejament, dels plànols de 
cadastre i a la notificació a l’Institut Cartogràfic. 
 
En data 23 de maig de 2014, una vegada efectuada la inspecció de les obres executades 
de modificació del traçat del camí de la N-141 a cal Gutzems, tram Cal Baldiri-Sant Pere 
Sallavinera, els serveis tècnics municipals, van informar de forma favorable el 
lliurament d’aquest nou element de la xarxa viària rural a l’ajuntament, la qual cosa 
caldrà fer-la efectiva elevant el lliurament a escriptura pública. 
 
Posteriorment, els mateixos serveis tècnics municipals va emetre un nou informe en 
data 22 de maig de 2015, en el qual, literalment es deia: 
“Per tal de formalitzar el tràmit del lliurament de l’esmentat element de la xarxa viària i 
l’elevat del mateix a escriptura pública, cal aclarir la procedència de les cessions pel que 
fa a propietat amb detall de superfícies permutades. 
El detall, doncs, d’aquestes superfícies i procedències és el que segueix: 
 
 

Procedència finques Finca                       
Joan Pujol Bacardit 

Finca                           
Josep Maria Pujol Pou 

TOTAL 

Sòl públic a DESAFECTAR 240,82ml 245,00ml 485,82ml 

Sòl privat a AFECTAR 290,0ml 245,00ml 535,00ml 

Variació longitud (privat-públic) 49,18ml 0,00ml 49,18ml 

Amplada camí 3,50ml 3,50ml 3,50ml 

Superfície increment sòl públic 172,13m2 0,00m2 172,13m2 

 
 
Amb data 25 de juliol de 2013, l’Ajuntament va trametre còpia de la documentació 
tècnica de la modificació del traçat del camí de la N-141 a Cal Gutzems, tram Cal 
Baldiri-Sant Pere Sallavinera, als Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a la 
Catalunya Central, a la Gerència Regional de Cadastre de Catalunya i a l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, a efectes de coneixement i sol·licitant la introducció de la 
modificació viària realitzada en les seves bases de dades. 
 



La Gerència Regional del Cadastre de Catalunya, va comunicar en data 13 de gener de 
2014, l’acord d’inscripció de l’alteració cadastral derivada de la modificació del traçat 
del camí de la N-141 a Cal Gutzems, tram Cal Baldiri-Sant Pere Sallavinera, restant 
formalitzada amb la referència cadastral de localització 08188A003090210000FK. 
 
Vist que en data 14 de maig del 2019, el Sr. Josep Maria Pujol Pou ha presentat per 
registre amb número d’entrada 370, una proposta d’escriptura de Desafecció de sòl 
públic, segregació i permuta de finques, tot demanant la conformitat municipal a 
aquest document. 
 
D’acord amb els informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient, l’Ajuntament Ple, 
per unanimitat,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la proposta d’Escriptura de desafectació de sòl públic, segregació de 
finques i permuta de finques, presentada pel Sr. Josep Maria Pujol Pou, que consta en 
l’expedient de la sessió. 
 
Segon.- Aprovar l’alteració de la qualificació jurídica de la superfície de 485,82 metres 
lineals, que formen el camí que passa per davant de la casa del senyor Pujol, tal i com es 
descriu en el document tècnic “Memòria valorada per a la modificació del traçat del 
camí de la N-141 a Cal Gutzems, tram Cal Baldiri-Sant Pere Sallavinera”. 
 
Tercer.- Manifestar que, donat que es tracta d’un immoble que el seu valor no excedeix 
del 25 per cent dels recursos ordinaris del pressupost anual municipal, no precisa 
d’autorització de la comunitat autònoma; i que l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera 
ha donat a conèixer a la Generalitat de Catalunya la permuta del camí per un camí 
alternatiu. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera ha aprovat el canvi de 
traçat i, en conseqüència, la permuta del camí del que és propietari l’ajuntament, amb 
el camí alternatiu proposat pel Sr. Pujol, tal i com es descriu en el document tècnic 
“Memòria valorada per a la modificació del traçat del camí de la N-141 a Cal Gutzems, 
tram Cal Baldiri-Sant Pere Sallavinera”. 
 
Cinquè.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per tal que pugui signar tots els documents públics 
o privats que siguin necessaris per a l’execució del present acord. 
 
 
7.- Proposta d’aprovació del Conveni i la seva addenda a subscriure amb 
l’Ajuntament d’Igualada per a subvenir als ciutadans residents a Sant 
Pere Sallavinera la despesa d’aparcament d’un vehicle a l’aparcament 
d’Igualada Nord, pels supòsits d’ingrés a l’Hospital d’Igualada. 
 
 
Vist el Conveni a subscriure amb la Societat Igualadina Municipal d’Aparcaments, 
S.L.U. mitjançat el qual es regularà la voluntat d’aquest Ajuntament de prestar i 
gestionar serveis, així com prestar ajut i concurs a les persones que conformen el 
municipi en què resideixen, especialment en circumstàncies desfavorables que es 
produeixen en la situació d’ingressos hospitalaris a l’Hospital d’Igualada, procedint a 
subvenir en part o de manera limitada la despesa inherent a l’estacionament d’un 
vehicle a l’aparcament Igualada Nord als efectes i en funció de l’ingrés. 
 



Es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el conveni i la seva addenda a subscriure amb la Societat Igualadina 
Municipal d’Aparcaments, S.L.U. per tal de portar a terme de manera efectiva la 
voluntat anteriorment expressada de subvenir en els límits i termes que es concreten en 
el propi conveni, als ciutadans residents a Sant Pere Sallavinera, la despesa 
d’aparcament d’un vehicle a l’aparcament Igualada Nord, pels supòsits d’ingrés a 
l’Hospital d’Igualada. 
 
Segon.- Ampliar la procedència de la subvenció de l’aparcament, respecte d’altres 
usuaris de l’Hospital que, per bé que no es consideri des d’una perspectiva estrictament 
mèdica que constitueixen supòsits d’ingrés, si que tenen la necessitat d’acudir a 
l’Hospital de manera recurrent i durant un període horari determinat als efectes de 
determinats tractaments crònics i/o recurrents. 
 
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa en tot allò que sigui necessari per a fer efectiu el 
present acord. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 

8.- 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. Roger Sapera Miquel, per a la realització d’obres consistents en la substitució de 
la fusteria exterior de l’immoble anomenat casa Morros del nucli de Sant Pere 
Sallavinera. 
 
Al Sr. Marcel Prat Camps, per a la realització d’obres consistents en la reparació de la 
façana de l’immoble anomenat Cal Francisco Prat de Sant Pere Sallavinera. 
 

9.- 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 € 

160/306 24.04.2019 DOGC. Anunci aprovació inicial projecte d'obres 218,40 

161/307 24.04.2019 Catalina Espinar. Dietes auxiliar llar març i abril 26,00 

162/308 24.04.2019 Associació ball esportiu Dance Factory. Zumba abril 130,00 

163/309 24.04.2019 Endesa. Llum camí Fortesa: 28/02/19 a 31/03/19 17,87 

164/310 24.04.2019 Endesa. Llum camí Fortesa: 04/03/19 a 02/04/19 66,07 

165/313 28.04.2019 Margarita Riera. Nou Estil. Gimnàstica abril 19 100,00 

166/316 29.04.2019 Jonathan Rubio Mendez. Neteja mes d'abril 19 73,21 

167/*** 30.04.2019 T.T.Seguretat Social. Quotes març 19 1.375,84 

168/318 01.05.2019 Telefonica. Telèfon fix Ajuntament: abril 19 51,48 
   



169/319 01.05.2019 Telefonica. Telèfon missatges pc aigua: abril 19 25,00 

170/323 02.05.2019 MªAntonia Cabañés. Esmorzar i dinar eleccions abril 137,40 

171/324 02.05.2019 Electricitat J.Oliva. Treballs elèctrics diversos 261,90 

172/325 02.05.2019 Judit Solans Calderó. Km assistència cursos diversos 96,14 

173/332 03.05.2019 Estació Servei Calaf. Gasoil furgoneta i gasolina desbros. 65,65 

174/333 06.05.2019 CANON. Manteniment fotocopiadora 27/3/19 a 29/4/19 110,84 

175/334 06.05.2019 CANON. Paper A4 84,70 

176/335 06.05.2019 CEMSA. Manteniment xarxa aigua abril 19 586,20 

177/338 06.05.2019 Rosamaria Sabaté. Dietes març 19 80,05 

178/339 06.05.2019 Rosamaria Sabaté. Dietes abril 19 80,05 

179/340 06.05.2019 Gràfiques Oller, cb. Material d'oficina 54,70 

180/343 07.05.2019 Assessoria Martori, slp. Assessorament laboral maig 19 239,07 

181/344 08.05.2019 Endesa. Llum masies Querosa: 02/04/19 a 03/05/19 44,70 

182/345 08.05.2019 Endesa. Llum dipòsit Boixadors: 01/04/19 a 04/05/19 227,26 

183/346 08.05.2019 Endesa. Llum pou Sató: 02/04/19 a 04/05/19 47,65 

184/347 08.05.2019 Endesa. Llum pou Bassetes: 01/04/19 a 05/05/19 175,04 

185/348 08.05.2019 Endesa. Llum pis mestre: 02/04/19 a 03/05/19 52,74 

186/349 08.05.2019 Endesa. Llum Raval Llavinera: 01/04/19 a 04/05/19 77,84 

187/350 08.05.2019 Endesa. Llum pis Secretari: 02/04/19 a 03/05/19 10,31 

188/351 08.05.2019 Endesa. Llum camí Fortesa: 02/04/19 a 04/05/19 72,02 

189/352 09.05.2019 MªAntonia Cabañés. Pala. Esmorzar Castell maig 436,70 

190/354 09.05.2019 Cristina Blesa Picas. Taichi abril 2010 275,00 

191/356 10.05.2019 Plus Ultra Seguros. Assegurança vehicle Ajuntament 412,17 

192/359 10.05.2019 Mulé Calaf, sll. Certificació núm. 1 obra elements etnogr 2.504,65 

193/360 10.05.2019 Endesa. Llum edifici escoles: 3/04/19 a 6/05/19 28,63 

194/361 10.05.2019 Endesa. Llum edifici consistori: 3/04/19 a 6/05/19 164,25 

195/362 10.05.2019 Endesa. Llum aigües pou Ventura: 11/4/19 a 8/5/19 525,95 

196/363 13.05.2019 Telefonica. Telèfon fix Ajuntament: abril 19 49,16 

197/369 13.05.2019 Endesa. Llum local social: 11/04/19 a 08/05/19 256,96 

198/374 16.05.2019 Endesa. Llum plaça Major: 01/04/19 a 30/04/19 146,63 

199/375 16.05.2019 Endesa. Llum camí Fortesa: 31/03/19 a 30/04/19 18,53 

200/379 17.05.2019 Eficar Motor(José M.Gonzalez).reparació furgoneta 222,70 

  
Suma 9.629,46 

 

 
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. 


