
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 16 DE JULIOL DEL 2019 

Acta número 11/19 
 
 
A Sant Pere Sallavinera, el dia setze de juliol del dos mil dinou, a les 7 hores i deu 
minuts de la tarda, (19:10h), a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila es va reunir el Ple de 
la Corporació municipal sota la Presidència del Sr. Alcalde, En Matias Bosch Bacardit, 
amb l’assistència dels Regidors/es, Sr. Jordi Boil Casanovas, Sra. Terència Torra 
Montraveta, Sr. Josep Picanyol López i Sra. Maria Ortega Moyano, que constitueixen la 
totalitat dels membres de la Corporació municipal, assistits del Secretari interventor 
accidental de l’Ajuntament, Sr. Josep Font Nadal, que dóna fe de l’acta, amb l’objecte 
de celebrar sessió ordinària convocada per a aquest dia, en primera convocatòria. 
 
Oberta la sessió per la Presidència a l’hora abans esmentada i comprovat el quòrum 
d’assistència necessària per a que es pugui celebrar, es procedeix a conèixer els 
assumptes compresos en l’ordre del dia, adoptant al respecte els acords següents: 
 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de la minuta de l’acta de la sessió 
anterior, celebrada el dia 25 de juny del 2019.       
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de l’acta de la sessió anterior, de 
caràcter ordinari, celebrada el dia 25 de juny del 2019 i, per tant, es dóna per llegida. 
L’Alcalde pregunta si algú té alguna observació a fer. Donat que no hi ha cap 
observació, l’Alcalde pregunta si algú té alguna objecció a l’aprovació de l’acta. Ningú 
no es manifesta i l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 25 de juny 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’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,  fent especial atenció a l’escrit presentat en el 
mateix dia davant l’Ajuntament, pel Sr. Amador Bernabeu, en el que mostra el seu 
agraïment vers el municipi de Sant Pere Sallavinera per haver creat una nova àrea per a 
ús de lleure públic en l’espai situat al costat de l’Estació del tren a Seguers i per aquest 
motiu feia una donació per import de 5.000,00 euros en concepte de col·laboració pel 
finançament de les despeses de creació del nou espai de lleure públic.  
 
L’Ajuntament Ple  fa constar l’agraïment de tot el municipi al Sr. Amador Bernabeu, per 
la seva generositat i estima vers Sant Pere Sallavinera. 
 
 
3.- Proposta de contractació dels treballs de consolidació i 
acondicionament per a l’obertura al públic del conjunt monumental del 
castell de Boixadors, mitjançant contracte menor.  
 



Vist l'expedient de contracte menor per a la contractació dels treballs de consolidació i 
acondicionament per a l’obertura al públic del conjunt monumental del castell de 
Boixadors, a Sant Pere Sallavinera, amb un valor estimat de Trenta vuit mil vuitanta-set 
euros amb setanta-sis cèntims d’euro, IVA exclòs. 
 
Vist l'informe de Secretaria Intervenció, 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, requisits a exigir i determinació de la competència. 
 
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò 
disposat a la Disposició Addicional Segona del de la LCSP per a l’adjudicació del 
contracte, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Adjudicar el contracte per a la realització dels treballs de consolidació i 
acondicionament per a l’obertura al públic del conjunt monumental del castell de 
Boixadors, a Sant Pere Sallavinera, al contractista URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U., 
amb NIF B08948267 i domicili a 08017 Barcelona, carrer Tres Torres, 42, per un 
import de Trenta-set mil tres-cents vint-i-tres euros amb vuit cèntims d’euro i Set mil 
vuit-cents trenta-set euros amb vuitanta-cinc cèntims d’euro d'IVA, mitjançant 
contracte menor. 
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de l'execució de l'obra amb 
càrrec a la partida 336/68201 del vigent Pressupost, d’acord amb l’informe 
d’Intervenció.  
 
TERCER. Un cop realitzada l'obra, incorporar la factura i trametre 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. 
 
 
4.- Proposta d’inici de l’expedient per a la contractació de l’obra ordinària 
de Reforç estructural del Pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del 
cementiri. Fase 1: Pavimentació del camí del cementiri.   
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en data 22/05/2019 va aprovar definitivament el 
projecte d’obra ordinària de “Reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació 
del camí del cementiri, Fase 1: Pavimentació del camí del cementiri, amb un pressupost 
d’execució per contracte de Seixanta-tres mil cent vint-i-cinc euros amb trenta-un 
cèntims d’euro, (63.125,31€).  
 
Atès que de conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), la celebració de contractes per part de 
les Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent 
expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació  motivant la necessitat del 
contracte en els termes previstos a l’article 28 del propi text legal. 
 



A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant 
el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, 
han de ser determinades amb precisió, deixant-ne constància a la documentació 
preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació. Resultant 
ser les següents:  
El camí objecte del projecte té el seu origen al Raval (accés est de Sant Pere Sallavinera 
des de la carretera N-141b) i finalitza a la zona d’aparcament del costat de migdia del 
cementiri públic. Actualment el camí d’accés al cementiri, amb una longitud de 112 m i 
poc més de 3 m d’amplada és un camí de terra millorat amb aportació amb aportació de 
teulissos i de graveta. En el revolt que es troba a la dreta avançant pel camí des de la 
cruïlla, hi ha una alzina de certes dimensions ubicada al mig de l’accés, que obliga als 
vehicles a desviar-se de la seva trajectòria. Aquest revolt és possible millorar-lo 
ampliant el camí pel marge esquerre, de manera que es pugui adreçar el traçat fent una 
petita excavació en desmunt, de manera que l’alzina quedi ubicada al marge esquerre 
del camí definitiu. 
Com a principal servei afectat hi ha la canonada d’aigua que discorre pel tram inicial 
del propi camí i que dona servei a la granja situada sota del cementiri, la qual és de 
diàmetre reduït i suficientment antiga per justificar la seva renovació aprofitant les 
obres a realitzar, preveient renovar la totalitat de la canonada, des de la Baixada de 
Miquel Martí i Pol fins l’escomesa de la granja inclosa. 
Per tal de complementar l’actuació de pavimentació del camí del cementiri, s’ha previst 
també millores a l’entorn, la més rellevant de les quals consisteix en l’execució d’un 
paviment de tipus rústic en la zona d’accés a l’entrada del cementiri, apte per a 
vianants, amb lloses prefabricades. Actualment, aquest tram d’accés a peu de 
l’aparcament fins a l’entrada del cementiri és de terra i d’una amplada molt reduïda, en 
algun punt inferior a 2,5 m. Per aquest motiu, prèviament a la col·locació de les peces 
de paviment, es considera convenient renovar el marge de pedra seca que sosté el camp 
de conreu, el qual es troba bastant deteriorat i deformat en alguns punts, i aprofitar per 
recular-lo deixant una amplada mínima de pas lliure de 3,5 m de manera que l’entorn 
doni una major rellevància a la façana d’entrada al cementiri. 
Pel que fa al drenatge de la zona d’accés, actualment és superficial i, l’aigua recollida 
acaba desguassant per una reguera de terra que discorre a cel obert pel perímetre de 
l’hort situat sota el tram inicial de l’accés. Aquesta reguera, a causa del cabal d’aigua 
que recull, exigeix un cert manteniment i reparacions puntuals ja que discorre a mitja 
vessant. Per reduir aquests inconvenients s’ha previst millorar el drenatge de l’accés 
amb cuneta revestida al marge esquerre, una obra de drenatge transversal i l’encanonat 
de la reguera. 
 
Atès que en virtut del que disposa l'apartat 2 de la Disposició Addicional Segona de la 
LCSP, l'òrgan competent per contractar la citada obra és el Ple de la corporació en 
superar la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer: Iniciar l’expedient per la contractació de l’obra ordinària consistent en el 
“Reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri, Fase 
1: Pavimentació del camí del cementiri, amb un pressupost d’execució per contracte de 
Seixanta-tres mil cent vint-i-cinc euros amb trenta-un cèntims d’euro, (63.125,31€).  
 
Segon: Que informin l’expedient el Secretari i Interventor municipal, en virtut d’allò 
disposat a la Disposició Addicional Tercera, apartats 3 i 8, de la LCSP.  
 
La proposat va ser aprovada per unanimitat. 
 



 
5.- Examen i aprovació, si escau, de la certificació d’obres número 3 i 
última en el projecte de Posada en valor de 3 elements de patrimoni 
etnogràfic: Font Llavinera, Safareig Fortesa i Estació de Seguers, fase 1: 
lot 2: Estació de Seguers.  
 
Examinada la certificació d’obres número 3 i última, que incorpora l’acta de preus 
contradictoris 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 Sis mil quatre-cents 
seixanta-dos euros amb vint-i-nou cèntims d’euro, (6.462,29€) 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 3 i última 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 Sis mil 
quatre-cents seixanta-dos euros amb vint-i-nou cèntims d’euro, (6.462,29€). 
 
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. 
 
 
6.- Proposta d’increment de les retribucions del personal d’acord amb allò 
previst a l’article 3.2, paràgraf segon, del Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 
de desembre.  
 
Vist l’acord adoptat pel Consell de Ministres en data 21 de juny de 2019, pel qual 
s’aprova l’increment de les retribucions del personal al servei del sector públic previst a 
l’article 3.dos del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
 
El Sr. Alcalde President proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Aprovar un increment salarial per import del 0,25 per cent de les retribucions a 
percebre pel personal de la plantilla municipal amb efectes de l’1 de juliol del 2019. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
7.- Proposta de concessió d’un ajut econòmic extraordinari a l’Agrupació 
de Defensa Forestal “Amics del Bosc Bages-Anoia” per a l’adquisició de 
vehicles d’intervenció ràpida. 
 
Vista la sol·licitud formulada per l’Agrupació de Defensa Forestal Amics del Bosc 
Bages-Anoia, mitjançant escrit de 18 de juny de 2019, registre d’entrada número 484, 
de data 25/06/2019, d’aportació econòmica per contribuir al finançament de la 
proposta d’adquisició de vehicles ràpids per facilitar la intervenció immediata, en cas 
d’incendi, durant la campanya d’estiu. 



 
Vist que la proposta d’inversió que es proposa no ha estat aprovada per cap dels cinc 
municipis que en formen part, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Únic.- Rebutjar la proposta de participació econòmica sol·licitada per l’Agrupació de 
Defensa Forestal Amics del Bosc Bages-Anoia, per contribuir al finançament de la 
proposta d’adquisició de vehicles ràpids per facilitar la intervenció immediata, en cas 
d’incendi, durant la campanya d’estiu. 
 
 
8.- 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 el Sr. Alcalde per a que en 
disposi llur pagament: 
 

Registre Data 
 

Proveïdor/Creditor i concepte            TOTAL € 

       258/482 21.06.2019 TEXPI. Roba treball treballador pla ocupació 173,50 

259/484 25.06.2019 ADF Amics del Bosch. Quota 2019 ajut vehicles 1251,00 

260/486 26.06.2019 IES Alexandre de Riquer. Ajut biblioteca(darrer ajut) 225,00 

261/490 28.06.2019 Escola Futbol sala Alta Segarra. Sol.licitant ajut 2019 100,00 

262/*** 28.06.2019 T.T. Seguretat social. Quota maig 19 
 

1375,84 

263/498 30.06.2019 Raimon Guitart. Direcció obra elements etnogràfics 3709,87 
264/499 01.07.2019 Telefonica. Telèfon missatges pc aigua: juny 19 19,00 

265/500 01.07.2019 Telefonica. Telèfon mòbil alcaldia: juny 19 51,48 

266/501 01.07.2019 Correus. Segells i certificats juny 19  13,71 

267/502 01.07.2019 Maquinària Lliró. Reparació desbrossadora manual 65,75 

268/503 02.07.2019 Artesanas del Corazón. Ajut banc d'aliments 2019 50,00 

269/504 02.07.2019 MªAntònia Cabañés.La Pala. Sopars constitució ajuntament 233,83 

270/505 04.07.2019 Associació ball esportiu Dance Factory. Zumba juny 19 130,00 

271/506 04.07.2019 Fábrica Nal. De Moneda y Timbre. Certificat electrònic 16,94 

272/507 04.07.2019 Ferreteria Riera. Materials manteniments 106,00 

273/510 04.07.2019 Excavacions Miralles sl.Formació cuneta camí cantó Caseta 2662,00 

274/511 04.07.2019 Excavacions Miralles, sl. Desbrossar camins 2329,25 

275/512 04.07.2019 Gràfiques Oller, cb. Material oficina  7,26 

276/513 04.07.2019 Assessoria Martori. Confecció s.socials juliol 19 239,07 

277/514 04.07.2019 Endesa. Llum plaça Major: 31/05/19 a 01/07/19 122,67 

278/515 04.07.2019 Endesa. Llum camí Fortesa: 31/05/19 a 01/07/19 16,52 

279/516 05.07.2019 CEMSA. Manteniment xarxa aigua: juny 19 291,28 

280/520 05.07.2019 Consorci AOC. Targeta electrònica t-cat alcaldia 29,89 

281/521 05.07.2019 Endesa. Llum escoles: 05/06/19 a 02/07/19 20,22 

282/522 05.07.2019 Endesa. Llum local social: 04/06/19 a 02/07/19 261,60 

283/523 05.07.2019 Endesa. Llum masies Querosa: 04/06/19 a 02/07/19 30,83 

284/524 05.07.2019 Endesa. Llum pis Secretari: 04/06/19 a 02/07/19 9,32 

285/525 05.07.2019 Endesa. Llum pis mestre:04/06/19 a 02/07/19 27,37 

286/526 05.07.2019 Endesa. Llum edifici Ajuntament: 05/06/19 a 02/07/19 62,46 

287/527 05.07.2019 Endesa. Llum aigües pou Bassetes: 03/06/19 a 02/07/19 154,98 

   



288/528 05.07.2019 Endesa. Llum aigües pou Sató: 04/06/19 a 02/07/19 42,01 

289/529 05.07.2019 Endesa. Llum camí Fortesa: 03/06/19 a 01/07/19  52,24 

290/530 05.07.2019 Endesa. Llum Raval Llavinera: 04/06/19 a 02/07/19 48,39 

291/531 05.07.2019 Endesa. Llum aigües Dip.Boixadors:4/6/19 a 1/7/19 228,31 

292/533 08.07.2019 DOGC. Anunci aprovació definitiva projecte 218,40 

293/536 08.07.2019 Estació Servei Calaf. Gasoil i gasolina  81,84 

294/538 08.07.2019 castell3 construccions. Certificació núm. 3 lot 2 estació 6462,28 

295/539 09.07.2019 Mª Antònia Cabañés. La Pala. Sopar Nits Culturals 340,06 

296/540 09.07.2019 DOGC. Anunci informació programa particip. POUM 218,40 

297/548 11.07.2019 Assessoria Martori. Preparar contracte i serveis 2n trim  1087,97 

298/551 13.07.2019 Telefonica. Telèfon fix ajuntament: juny 19 53,91 

299/552 14.07.2019 Endesa. Llum aigües pou Ventura: 04/06/19 a 02/07/19 804,53 

300/553 15.07.2019 Dietes regidors assistència plens 1r semestre 2019:  

  Jordi Boil Casanovas   360,00 

  Ramon Bacardit Santaulària  240,00 

  Maties Bosch Bacardit   360,00 

  Terència Torra Montraveta  360,00 

  Josep Picanyol López   120,00 

  Maria Ortega Moyano   120,00 
 

     
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 tres quarts de nou del vespre, (20:45h), de 
tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 


