
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNY DEL 2019 

Acta número 10/19 
 
 
A Sant Pere Sallavinera, el dia vint-i-cinc de juny del dos mil dinou, a les 7 hores i vint 
minuts de la tarda, (19:20h), 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 les sessions 
extraordinàries anteriors, celebrades els dies 15 i 18 de juny del 2019.       
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de les actes de les sessions 
anteriors, de caràcter extraordinari, celebrades els dies 15 i 18 de juny del 2019 i, per 
tant, es donen per llegides. 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 les actes. Ningú no es manifesta i l’acta de les sessions de caràcter extraordinari 
anteriors, celebrades els dies 15 i 18 de juny 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’Alcalde 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 nou 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.  
 
Antecedents: 
 
En sessió ordinària celebrada el dia 25 de setembre del 2018, l’Ajuntament Ple va 
aprovar la proposta de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament 
del municipi de Sant Pere Sallavinera relativa a 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.  



Corresponent a la sol·licitud d’aquest Ajuntament, el Servei d’Aeroports i Transport 
Aeri del Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre en data 23 de gener de 
2019, l’informe establert a l’article 85.5 de la Llei d’Urbanisme que conclou: 
 
“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 
suposa una consolidació de la infraestructura conforme l’actual configuració, deixant 
enrere les previsions de creixement de les eines de planificació de les infraestructures 
aeronàutiques desenvolupades fins al moment. Com a conseqüència, la proposta 
urbanística no 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 desfavorable. 
 
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: 
 
En el mes de febrer passat, el redactor del document inicial, l’Arquitecte Sr. Miquel 
Raja Borràs, ha redactat el nou 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. Zona Nord i Oest del camp d’aviació 
de la Llavinera. 
 
En data 16 de maig del 2019 els serveis tècnics municipals ha emès informe favorable 
d’aquest nou document 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, concloent que cal trametre el nou document urbanístic al 
Servei d’Aeroports i Transport Aeri del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal 
que es valori la compatibilitat amb el desenvolupament previst al Pla d’aeroports, 
aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015. 
 
Per tot això, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el nou document de proposta de 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 de 2019 per l’Arquitecte Sr. Miquel Raja Borràs, 
 
Segon.- Disposar la tramesa del  nou document de 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. Zona Nord i Oest del camp 
d’aviació de la Llavinera, al Servei d’Aeroports i Transport Aeri del Departament de 
Territori i Sostenibilitat per tal que es valori la seva compatibilitat amb el 
desenvolupament previst al Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-
2015. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
 



4.- Proposta de contractació del servei de realització d’un taller de 
participació ciutadana en desenvolupament del Programa de Participació 
Ciutadana de l’Avanç del POUM de Sant Pere Sallavinera.   
 
Durant la redacció de l’Avanç de Pla d’ordenació urbanística, el Programa de 
participació ciutadana preveu la realització d’una sessió, adreçada a la ciutadania en 
general, per tal d’impulsar la participació de manera més activa. Aquesta sessió, 
programada pel dia 19 de juliol pròxim, a la tarda, serà en format taller, per a la 
realització del qual, l’Ajuntament precisa contractar un equip professional especialitzat 
en participació ciutadana. 
 
Vist que es van convidar quatre empreses a presentar propostes tècniques econòmiques 
per participar en la contractació del servei de realització d’una sessió / taller 
participatiu en el marc del Programa de Participació Ciutadana del POUM de Sant Pere 
Sallavinera, i que finalment van ser tres les ofertes presentades, de les quals s’ha 
considerat com a millor proposta la presentada per l’empresa GMG, GESTIÓ I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, S.L., amb un preu de 2.800,00 euros, IVA exclòs.  
 
Vist l'expedient de contracte menor per al servei de realització d’una sessió / taller 
participatiu en el marc del Programa de Participació Ciutadana del POUM de Sant Pere 
Sallavinera, i amb un valor estimat de 2.800,00 Euros, IVA exclòs. 
 
Vist l'informe d'Intervenció de data 19/06/2019, que consta en l'expedient, en el qual 
s'acredita l'existència de crèdit suficient. 
 
Vist l'Informe-Proposta de Secretaria intervenció sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Adjudicar el contracte per al servei de realització d’una sessió / taller 
participatiu en el marc del Programa de Participació Ciutadana del POUM de Sant Pere 
Sallavinera, el divendres dia 19 de juliol del 2019, al contractista GMG, GESTIÓ I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, S.L., amb NIF B63800205 i domicili a 08221 Terrassa, 
carrer Unió, 1, 1er., per un import de Dos mil vuit-cents euros, (2.800,00€) i Cinc-cents 
vuitanta-vuit euros, (588,00€), d'IVA, mitjançant contracte menor. 
 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de la realització del servei / 
subministrament amb càrrec a la partida 151.629 del vigent Pressupost, d’acord amb la 
certificació de l'existència de crèdit expedida pel secretari-interventor.  
 
Tercer. Un cop realitzat el servei, incorporar la factura i tramitar el pagament si s'escau. 
 
Quart. Fer constar expressament que el contractista adjudicatari no ha subscrit més 
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat 
primer de l'article 118 LCSP. 
 
Cinquè. Notificar la resolució a l'adjudicatari. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
5.- Examen i aprovació, si escau, de les certificacions d’obres següents, en 
el projecte de Posada en valor de 3 elements de patrimoni etnogràfic, Font 
Llavinera, Safareig Fortesa i Estació de Seguers, fase 1: Certificacions 
números 1 i 2 en el lot 2, Estació de Seguers; Certificació d’obres número 1 



i única en el lot 3, Safareig de la Fortesa i, Certificació d’obres número 2 
en el Lot 1, Font de la Llavinera. 
 
Examinades les certificacions d’obres següents: 
 
Certificació d’obres número 2 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 Vuit mil dos-cents setanta-tres euros 
amb deu cèntims d’euro, (8.273,10€) 
 
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 2, Estació de Seguers, signada pel tècnic facultatiu director de les obres, 
l’Enginyer de camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart i Garcia i pel Contractista 
adjudicatari, CASTELL 3 CONSTRUCCIONS, S.L., per import de Vint mil tres-cents 
vint-i-dos euros amb noranta-un cèntims d’euro, (20.322,91€) 
  
Certificació d’obres número 2 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 2, Estació de Seguers, signada pel tècnic facultatiu director de les obres, 
l’Enginyer de camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart i Garcia i pel Contractista 
adjudicatari, CASTELL 3 CONSTRUCCIONS, S.L., per import de Quinze mil cinc-cents 
vuitanta-tres euros amb trenta-un cèntims d’euro, (15.583,31€) 
 
Certificació d’obres número 1 i única 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 3, Safareig de la Fortesa, signada pel tècnic facultatiu director de les 
obres, l’Enginyer de camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart i Garcia i pel 
Contractista adjudicatari, SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, S.L., per import 
de Onze mil quinze euros amb setanta-dos cèntims d’euro, (11.015,72€) 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 2 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 Vuit mil dos-cents 
setanta-tres euros amb deu cèntims d’euro, (8.273,10€). 
 
Segon.- 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 2, Estació de Seguers, per import de Vint mil tres-cents 
vint-i-dos euros amb noranta-un cèntims d’euro, (20.322,91€). 
 
Tercer.- Aprovar la certificació d’obres número 2 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 2, Estació de Seguers, per import de Quinze mil cinc-
cents vuitanta-tres euros amb noranta-un cèntims d’euro, (15.583,31€). 
 
Quart.- Aprovar la certificació d’obres número 1 i única, 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 3, Safareig de la Fortesa, per import de Onze mil 
quinze euros amb setanta-dos cèntims d’euro, (11.015,72€). 



 
 
Cinquè.- 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. 
 
 
6.- Proposta de sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal sostenible 2019, 
Operació del PDR 08.03.01 Prevenció d’incendis forestals i restauració del 
potencial forestal.  
 
Vista la resolució ARP/1474/2019, de 20 de maig, publicada al DOGC número 7887, de 
31/05/2019, per la qual es convoquen per a l’any 2019, entre d’altres, els ajuts a la 
prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal, (operació del PDR 
08.03.01). 
 
Considerant que aquest municipi va fer, fa anys, una forta inversió en matèria de 
prevenció i extinció d’incendis, duent a terme diverses actuacions que requereixen d’un 
manteniment periòdic per tal de tenir-les en les òptimes condicions d’ús. 
 
En la línia de manteniment de les instal·lacions es contempla la necessitat de procedir a 
l’arranjament d’un dipòsit de reserva d’aigua per a extinció d’incendis, l’arranjament i 
vàries actuacions puntuals en el camí de Cal Cinto que enllaça dos camins inclosos en el 
PPI, amb el camí de Cal Cinto al Molí de Boixadors i connexió amb Cal Gironella i el 
dipòsit de reserva d’aigua que s’ha d’arranjar amb aquest ajut. 
 
Vista la memòria sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal sostenible 2019, redactada per 
l’Arquitecte Tècnic Àlex Vidal Sieiro, on es justifiquen i valoren les actuacions següents: 

 Manteniment de punts de reserva d’aigua per a extinció d’incendis, dipòsit de 
Cal Gironella. 

 Manteniment de vies forestals estratègiques, camí de Cal Cinto. 

 Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria per la 
construcció i manteniment de vials. (Camí de Cal Cinto: desbrossada camí + 
formació de cunetes + aportació de graves + pas aigua + repicat de cuneta + 
aportació de terres). 

 
Atès que la memòria sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal sostenible 2019 s’ha redactat 
d’acord amb l’establert en l’Ordre ARP/93/2018, de 19 de juny, per la qual s’aproven les 
bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i en l’establert a la Resolució 
ARP/1474/2019, de 20 de maig, per la qual es convoquen per a l’any 2019, entre 
d’altres, els ajuts a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal, 
es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- APROVAR la memòria sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal sostenible 2019, 
redactada per l’Arquitecte Tècnic Àlex Vidal Sieiro, on es justifiquen i valoren les 
actuacions de: Manteniment de punts de reserva d’aigua per a extinció d’incendis, 
dipòsit de Cal Gironella; Manteniment de vies forestals estratègiques, camí de Cal 
Cinto; i Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria per la 
construcció i manteniment de vials. (Camí de Cal Cinto: desbrossada camí + formació 



de cunetes + aportació de graves + pas aigua + repicat de cuneta + aportació de terres), 
amb un pressupost total de 21.025,26 euros, IVA inclòs. 
 
Segon.- APROVAR i FORMALITZAR la sol·licitud d’ajut econòmic al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l’empara de la resolució 
ARP/1474/2019, de 20 de maig, per la qual es convoquen per a l’any 2019, entre 
d’altres, els ajuts a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal,  
per a la realització de les actuacions contingudes en la memòria sol·licitud d’ajuts a la 
gestió forestal sostenible 2019, redactada per l’Arquitecte Tècnic Àlex Vidal Sieiro, amb 
un pressupost total de 21.025,26 euros, IVA inclòs. 
 
Tercer.-Manifestar l’acceptació dels compromisos i obligacions de les persones 
beneficiàries, que siguin d’aplicació, continguts en l’apartat 7 de l’Annex 1 de l’Ordre 
ARP/93/2018, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la 
gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya, 2014-2020. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer 
efectius els acords precedents.  
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
7.- Proposta d’acceptació d’un recurs tècnic concedit per la Diputació de 
Barcelona per a la realització de l’actuació “Informe dels espais lliures 
per a la redacció de l’avanç del POUM”. 
 
Amb data 29 de maig del 2019 la Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de 
la Diputació de Barcelona ha comunicat que la Presidència delegada de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, en data 23/05/2019 va dictar un decret sobre “Concedir un 
recurs tècnic a l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera per a la realització de l’actuació 
19/Y/265738 “Informe dels espais lliures per a la redacció de l’avanç del POUM”, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 (expedient 
2019/0003615)”. 
 
Atès que, d’acord amb el punt segon de la Resolució abans esmentada, l’efectivitat de la 
concessió  resta supeditada a que l’ens destinatari, en el termini màxim d’un mes 
comptat a partir de la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació 
de Barcelona l’acceptació del recurs, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del 
següent ACORD: 
 
Primer.- ACCEPTAR el recurs tècnic concedit per la Diputació de Barcelona a 
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, mitjançant decret dictat en data 23/05/2019, 
per la Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, per a la realització de 
l’actuació 19/Y/265738 “Informe dels espais lliures per a la redacció de l’avanç del 
POUM”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019. 
 
Segon.-  MANIFESTAR expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del 
recurs abans esmentat dins el termini de temps atorgat per a fer-ho. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
 



8.- Proposta de designació de les dues festes de caràcter local per a l'any 
2020. 
 
Vist el què disposa l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, 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 Consellera 
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 2020. 
 
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 
2020, les dates de: 23 d'abril, festa de Sant Jordi, i 29 de juny, festa de Sant Pere. 
 
 
9.- Proposta de donar el nom d’Amador Bernabeu a la nova àrea de lleure 
de l’Estació de Seguers. 
 
En aquests dies s’estan enllestint les obres a l’Estació de Seguers d’acord amb el 

projecte de Posada en valor de tres elements de patrimoni etnogràfic, Font Llavinera, 

Safareig Fortesa i Estació de Seguers. La realització d’aquestes obres han permès 

convertir en una àrea pública de lleure l’espai sense ús situat al costat de l’Estació de 

tren de Segués. 

 

Atès que el Sr. Amador Bernabeu va passar tota la seva infantesa i joventut en la casa 

situada a 50 m de l’espai objecte d’implantació de la nova àrea de lleure i durant tota la 

seva vida ha mantingut el contacte amb el poble de Sant Pere Sallavinera, col·laborant 

activament en moltes iniciatives locals de caràcter popular i preocupant-se també per les 

necessitats del municipi en els àmbits socials, culturals i festius. Per tot això, el Sr. 

Alcalde proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer.- Donar el nom d’Amador Bernabeu a la nova àrea de lleure organitzada en 

l’espai situat al costat de l’Estació del tren a Seguers, en reconeixement de la seva 

implicació per a la recuperació d’aquest espai i la participació activa en les iniciatives 

locals de caràcter social, cultural i festiu. 

 

Segon.- Dur a terme la inauguració de la nova àrea de lleure de l’Estació de Seguers el 

proper dia 5 de juliol, convidant a aquest acte a tota la població per a poder demostrar 

públicament la gratitud de tot el poble vers el Sr. Amador Bernabeu. 

 

La proposta va ser aprovada per unanimitat. 

 

 



10.- Sol·licitud d’un veí en relació al servei municipal de recollida 
d’escombraries. 
 
Vista la sol·licitud presentada per registre amb data 29/05/2019, pel Sr. Marcel·li 
Gangonells on demana poder disposar del servei de recollida d’escombraries per part 
del municipi veí de Calaf, adduint que arran la implantació del servei de recollida 
d’escombraries mitjançant àrea tancada li comporta haver de fer un desplaçament 
superior a 7 quilòmetres per utilitzar el servei. 
 
Vist l’informe estès pels serveis tècnics municipals en el que es diu que la masia Cal 
Trullàs, del municipi de Sant Pere Sallavinera, habitatge on té el seu domicili el Sr. 
Marcel·lí Gangonells , es troba situada a 1,72qm del nucli de la Fortesa, en aquest terme 
municipal, que disposa d’àrea tancada i, a 2,75qm del nucli de la Llavinera, en aquest 
terme municipal, que també disposa d’àrea tancada.   D’altra banda, la masia Cal 
Trullàs, del terme municipal de Sant Pere Sallavinera, es troba situada a 1,70qm del sòl 
urbà del nucli de Calaf.  
 
Atès que en la sessió ordinària de data 27/12/2017 el Ple municipal va acordar delegar 
en el Consell Comarcal de l’Anoia les competències en matèria de gestió de residus i 
neteja d’espais públics que suposa la realització de les funcions de servei de recollida 
selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus municipals 
del terme de Sant Pere Sallavinera. També va delegar la competència per sancionar les 
infraccions comeses en matèria de residus relacionades amb la recollida i tractament de 
residus. 
 
Per tot això, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Advertir al Sr. Marcel·lí Gangonells que no es pot admetre el trasllat i 
abocament de residus fora del municipi de Sant Pere Sallavinera, essent objecte de 
sanció el fer-ho. 
 
Segon.- Informar al Sr. Marcel·lí Gangonells que per a dipositar les escombraries i 
residus que generi, pot escollir l’àrea tancada del municipi de Sant Pere Sallavinera que 
més li convingui, fent-li avinent que l’àrea tancada de la Fortesa està situada a 1,72qm 
de la masia Cal Trullàs i, l’àrea tancada de la Llavinera està situada a 2,75qm de la 
mateixa masia. 
 
Tercer.- Que es notifiqui aquest acord a la persona interessada. 
 
 
11.- Proposta de concessió d’un ajut econòmic en concepte de patrocini a 
la Comissió organitzadora del festival de Música Popular i Tradicional de 
Calaf i l’Alta Segarra. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Comissió organitzadora del festival de Música 
Popular i Tradicional de Calaf i l’Alta Segarra, relativa a la participació en el patrocini 
del festival de l’any 2019 mitjançant l’aportació de 300,00 euros a canvi de posar el 
logotip de l’Ajuntament a tots els aplicatius gràfics. 
 
Debatuda suficientment la proposta s’acorda posar a votació les dues opcions que han 
sorgit del debat:  Opció A, consistent en la participació en el patrocini del festival 2019 
amb un import de 200,00 euros i opció B, consistent en la no participació en el 
patrocini del festival 2019. 
 



Efectuada la votació s’ha obtingut el resultat següent: 
 
Opció A consistent en la participació en el patrocini 2019 del festival de Música Popular 
i Tradicional de Calaf i l’Alta Segarra amb un import de 200,00€: 
Vots a favor: 2, corresponents al Sr. Alcalde, Matias Bosch i a la Regidora Sra.Terència 
Torra. 
 
Opció B consistent en la no participació en el patrocini del festival de Música Popular i 
Tradicional de Calaf i l’Alta Segarra, any 2019: 
Vots a favor: 3, corresponents als Regidors, Sr. Jordi Boil, Sra. Maria Ortega i Sr. Josep 
Picanyol. 
 
Havent estat la opció B consistent en la no participació en el patrocini del festival de 
Música Popular i Tradicional de Calaf i l’Alta Segarra, any 2019, la més votada, s’acorda 
informar d’aquest resultat a la Comissió organitzadora del festival de Música Popular i 
Tradicional de Calaf i l’Alta Segarra. 
 
 

12.- 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. Salvador Sagués Mestre, per a la realització d’obres consistents en l’ampliació de 
la granja Sagués, d’aquest terme municipal 
 

13.- 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 € 

201/382 21.05.2019 TECNOCAT,SA. Rènting fotocop 20/3/19 a 19/6/19 255,30 

202/386 23.05.2019 DOGC. Anunci aprovació inicial projecte obres 218,40 

203/388 23.05.2019 Castell3 construccions, sl. Certificació 1 obra estació 20.332,91 

204/390 24.05.2019 Consell Comarcal Anoia. Complement gestió residus 18 2.676,21 

205/391 27.05.2019 Gràfiques Oller, cb. Paperetes eleccions municipals 42,35 

206/398 29.05.2019 Associació ball esportiu Dance Factory. Zumba maig 130,00 

207/399 29.05.2019 CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA 

 

  
Equip bàsic atenció social març-abril 19 196,04 

  
SAD social març-abril 19 136,48 

  
SAD dependència març-abril 19 70,60 

  
Serveis tècnics març-abril 19 451,14 

  
Liquidació gestió residus març-abril 19 3.635,67 

  
Taxa planta compostatge març-abril 19 61,90 

  
Conveni assistència noves tecnologies març-abril 19 313,00 

208/400 29.05.2019 ACA. Autoliquidació cànon aigua facturat el 1r trim 19 3.709,88 



209/401 29.05.2019 ACA. Abonament autoliquid. Cànon facturat 1r trim 19 -166,95 

210/402 29.05.2019 Jonathan Rubio Mendez. Neteja maig 19 39,93 

211/403 30.05.2019 Nou Estil. Margarita Riera. Gimnàstica maig 19 100,00 

212/*** 31.05.2019 T.T. Seguretat Social. Quota abril 19 1.375,84 

213/409 01.06.2019 Telefonica. Telèfon missatges pc aigua: maig 19 19,00 

214/410 01.06.2019 Telefonica. Telèfon mòbil alcaldia: maig 19 51,48 

215/412 03.06.2019 AMPANS. Compra flors i plantes municipi 56,45 

216/413 03.06.2019 judit Solans Calderó. Km assistència cursos maig 88,56 

217/414 03.06.2019 Correus. Segells i certificats abril 19 19,00 

218/415 03.06.2019 Correus. Segells i certificats maig 19 34,23 

219/416 03.06.2019 Maquinària Lliró. Reparació desbrossadora manual 166,87 

220/418 03.06.2019 Santaulària Equipaments urbans. Certific 1 obra elements 11.015,72 

221/419 03.06.2019 Estació de Servei Calaf. Gasoil  40,22 

222/420 04.06.2019 CEMSA. Manteniment xarxa aigua maig 19 615,95 

223/423 04.06.2019 TECNOCAT,SA. Còpies fotocopiadora 29/04/19 a 28/05/19 149,87 

224/424 05.06.2019 Ferreteria Riera. Materials manteniments 18,97 

225/425 05.06.2019 Argerich Mecanica, sl. Reparació desbrossadora manual 59,33 

226/426 05.06.2019 TECNOCAT,SA. Rènting fotocopiadora 20/06/19 a 19/07/19  85,10 

227/427 05.06.2019 COMCASE DESFOLCA'T. Col.laboració festival 2019 0,00 

228/428 05.06.2019 Jardi Net. Maria Vallbona. Flors i arbres 61,90 

229/430 06.06.2019 JORDI BOIL. Km viatges igualada ajuntament abril i maig 41,40 

230/431 06.06.2019 Assessoria Martori. Confecció s.socials juny 19 239,07 

231/433 06.06.2019 Endesa. Llum Plaça Major: 30/04/19 a 31/05/19 136,17 

232/434 06.06.2019 Endesa. Llum camí Fortesa: 30/04/19 a 31/05/19 17,48 

233/436 07.06.2019 Endesa. Llum pou Ventura: 08/05/19 a 04/06/19 600,51 

234/437 07.06.2019 Endesa. Llum masies Querosa: 03/05/19 a 04/06/19 38,72 

235/438 07.06.2019 Endesa. Llum Dipòsit Boixadors: 04/05/19 a 04/06/19 219,00 

236/439 07.06.2019 Endesa. Llum local social: 08/05/19 a 04/06/19 266,04 

237/440 07.06.2019 Endesa. Llum dipòsit Sató: 04/05/19 a 04/06/19 46,46 

238/441 07.06.2019 Endesa. Llum pis mestre: 03/05/19 a 04/06/19 42,34 

239/442 07.06.2019 Endesa. Llum pou Bassetes: 05/05/19 a 03/06/19 151,38 

240/443 07.06.2019 Endesa. Llum raval Llavinera: 04/05/19 a 04/06/19 63,23 

241/444 07.06.2019 Endesa. Llum pis secretari: 03/05/19 a 04/06/19 10,64 

242/445 07.06.2019 Endesa. Llum camí Fortesa: 04/05/19 a 03/06/19 59,94 

243/446 07.06.2019 Raimon Guitart. Redacció projecte pontarró 2.650,00 

244/447 07.06.2019 Raimon Guitart Desglossar en dos projecte pontarró 1.759,60 

245/448 08.06.2019 Endesa. Llum edifici consistori: 06/05/19 a 05/06/19 115,89 

246/450 10.06.2019 MªAntònia Cabañés-Pala.Esmorzar i dinar mesa eleccions 92,22 

247/451 10.06.2019 MªAntònia Cabañés-Pala.Dinar gent gran 2 de juny  1.168,68 

248/452 10.06.2019 Mancomunitat minusvàlids psíqics (APINAS). Quota 19 1.400,00 

249/454 11.06.2019 Mulé Calaf, sll.Abonament certificació 1 obra elem etnogr. -2.504,65 

250/455 11.06.2019 Mulé Calaf, sll.correcció certificació 1 obra elem etnogr. 2.854,91 

251/456 11.06.2019 Endesa. Llum edifici escoles: 06/05/19 a 05/06/19 30,23 

252/458 12.06.2019 Miró electrodomèstics. Substitució mòbil alcaldia 109,00 

253/460 13.06.2019 Telefonica. Telèfon fix ajuntament: maig 19 49,71 



254/463 13.06.2019 DOGC. Anunci aprovació inicial projecte pontarró 218,40 

255/468 14.06.2019 Cristina Blesa Picas. Taichi maig 19 275,00 

256/471 14.06.2019 Castell3 construccions. Certificació núm. 2 lot 2 estació 15.583,30 

257/472 18.06.2019 Mulé Calaf, sll. Certificació 2 lot 1 obra elements etnogr. 8.273,10 

  
Suma 80.069,12 

     
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. 


