
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 20 D’OCTUBRE DEL 2020 

Acta número 08/20 
 
 
A Sant Pere Sallavinera, el dia vint d’octubre del dos mil vint, a les set de la tarda, 
(19:00h), 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 les actes de les sessions 
anteriors, celebrades el dia 29 de setembre del 2020, de caràcter ordinari 
i el dia 6 d’octubre, de caràcter extraordinari.        
 
Tots els presents han rebut al seu domicili la minuta de les actes de les sessions 
anteriors, celebrades el dia 29/09/20, de caràcter ordinari i el dia 06/10/20, de 
caràcter extraordinari 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 l’acta. Ningú no es manifesta i l’acta de les sessions 
anteriors, celebrades el dia 29/09/20 i 06/10/20, es donen per aprovades per 
assentiment. 
 
 
2.- Donar compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la 
darrera sessió plenària de caràcter ordinari. 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, es dona compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la 
darrera sessió plenària de caràcter ordinari, celebrada el dia 29 de setembre del 2020, 
que tot seguit es relacionen: 
 
Decret  Data  Assumpte 
 
51/2020 28/09/2020 Decret atorgant llicència de segregació 
52/2020 02/10/2020 Decret adjudicació obra de millora infraestructures aigua 
53/2020 05/10/2020 Decret convocatòria sessió ple extraordinari 6 d’octubre 
54/2020 09/10/2020 Decret adjudicació contractació redacció memòria millora plaça 
55/2020 09/10/2020 Decret adjudicació contractació redacció memòria barreres arq. 
56/2020 15/10/2020 Decret contractació redacció projectes millora aigua 
57/2020 15/10/2020 Decret aprovació pagaments octubre 2020 
58/2020 16/10/2020 Decret convocatòria ple 20 d’octubre de 2020 

 
 
El Ple es dona per assabentat, mostrant la seva conformitat a la informació donada. 
 

 
 



 
3.- Proposta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Millora de 
les infraestructures de la xarxa d’abastament d’aigua de Sant Pere 
Sallavinera”.   
 
Mitjançant decret d’alcaldia de data 2 d’octubre de 2020 es va aprovar l’adjudicació del 
contracte d’obres de “Millora de les infraestructures de la xarxa d’abastament d’aigua 
de Sant Pere Sallavinera”, a l’empresa Catalana d’Explotacions i Manteniments, S.L.U. 
per la quantitat de dotze mil nou-cents cinquanta euros (12.950,00 €), IVA exclòs. 
 
L’empresa adjudicatària ha presentat al director de l’obra el projecte de Pla de seguretat 
i salut en el treball, elaborat en aplicació de l’estudi de seguretat i salut que consta com 
annex al projecte. Aquest Pla va tenir l'informe  favorable  del   director   facultatiu  de  
l'obra  en  data 15 d’octubre del 2020. 
 
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 el Pla de seguretat i salut de l’obra “Millora de les infraestructures de la 
xarxa d’abastament d’aigua de Sant Pere Sallavinera”. 
 
2. Autoritzar al contractista Catalana d’Explotacions i Manteniments, S.L.U. per a que 
iniciï les obres. 
 
 

4.- Proposta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Reforç 
estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri. 
Fase 1: Pavimentació del camí del cementiri”.   
 
Mitjançant acord del Ple d'aquesta corporació de data 6/10/2020, es va aprovar 
l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució de les actuacions definides en el 
projecte de “Reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del 
cementiri. Fase 1: Pavimentació del camí del cementiri ”, a l’empresa ASVIAL OBRES I 
SERVEIS, SL. pel preu de cinquanta-sis mil set-cents vuitanta-un euros amb vint-i-dos 
cèntims d’euro (56.781,22 €), IVA exclòs. 
 
L’empresa adjudicatària ha presentat al director de l’obra el projecte de Pla de seguretat 
i salut en el treball, elaborat en aplicació de l’estudi de seguretat i salut que consta com 
annex al projecte. Aquest Pla va tenir l'informe  favorable  del   director   facultatiu  de  
l'obra  en  data 15 d’octubre del 2020. 
 
En data 15 d’octubre de 2020 s’ha signat per part del contractista, director de l’obra i 
Sr. Alcalde l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 
 
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 el Pla de seguretat i salut de l’obra del “Reforç estructural del pontarró de 
fàbrica i pavimentació del camí del cementiri. Fase 1: Pavimentació del camí del 
cementiri ”,  
 
2. Autoritzar al contractista ASVIAL OBRES I SERVEIS, SL per a que iniciï les obres. 
 

 

 

 



 
5.- Proposta d’aprovació del Pla municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals de Sant Pere Sallavinera, 2021-2026, elaborat per l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona. 
  
Examinat el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Sant Pere Sallavinera, 
elaborat l’any 1987 per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
de la Diputació de Barcelona, que ha estat objecte de revisió l’any 2020 (cinquena 
revisió), per al període 2021-2026. 
 
Atès que d’acord amb l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya, les entitats locals situades en zones d’alt risc d’incendis forestals, com és el 
cas del municipi de Sant Pere Sallavinera, han de disposar d’un Pla de Prevenció 
d’Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, el qual ha de ser tramès al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la seva aprovació. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 14/10/2020, pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal de l’Anoia, exercint les funcions de serveis tècnics municipals, en el qual es 
conclou que repassades les actuacions incloses en el vigent Pla, es considera que s’actua 
en les infraestructures principals per tal de garantir la seva disponibilitat, facilitant les 
actuacions de prevenció d’incendis forestals, per la qual cosa se n’informa amb caràcter 
favorable. 
 
Per tot això, es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Sant Pere 
Sallavinera, elaborat l’any 1987 per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona, que ha estat objecte de revisió l’any 2020 
(cinquena revisió), per al període 2021-2026. 
 
Segon.- Trametre el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Sant Pere 
Sallavinera, revisat l’any 2020, per al període 2021-2026, al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la seva aprovació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 
 
 
6.- Proposta de sol·licitud d’ajuts a la Diputació de Barcelona del 
Programa General d’Inversions, en el marc del Pla de Concertació Xarxa 
de Governs Locals, 2020-2023. 
 
Vista l’aprovació del Programa general d’inversions per la Diputació de Barcelona en el 
ple del dia 30 de juliol de 2020, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023. 
 
Valorades les diverses actuacions que es proposen dur a terme durant els propers anys 
2020-2023, susceptibles de poder-se acollir al suport econòmic del Programa General 
d’Inversions de la Diputació de Barcelona, es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Donar conformitat al Programa General d’Inversions, en el marc del Pla de 
Concertació Xarxa de Governs Locals, 2020-2023. 



 
Segon.- Sol·licitar suport econòmic a la Diputació de Barcelona del programa General 
d’Inversions, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
per a la realització de les següents actuacions: 
 
 

Nom de l’actuació Ajut sol·licitat 
Renovació d’un tram de la xarxa d’aigua potable del nucli 
de Sant Pere  (pressupost 16.252,38 euros) 

14.880,00 euros 

Millores de seguretat contra incendis en el local social 
(pressupost 77.798,34 euros) 

71.229,70 euros 

Reforç estructural del pontarró de fàbrica (pressupost 
96.859,37 euros) 

88.680,00 euros 

 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que 
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal. 
 
 
 
7.- Proposta d’aprovació de la subscripció d’un nou Conveni de 
col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera, sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per 
infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 
 
En l’article 7 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, es 
fixen les competències que s’atribueixen als municipis en matèria de trànsit, en 
concordança amb allò previst als articles 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i 66.3.b) 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. 
Així mateix,  en l’article 71,4 de la mateixa Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a 
Motor i Seguretat Vial, s’estableix que la sanció per infraccions a normes de circulació 
comeses en vies urbanes correspondrà als respectius alcaldes. 
 
Per a que l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, pugui assumir plenament i exercir 
correctament les competències atribuïdes en matèria de trànsit i en especial les 
facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, 
són necessaris uns mitjans tècnics i una dotació de personal que l’Ajuntament no en 
disposa ni està en condicions de poder-ne disposar en un futur. 
 
Per tot això es considera necessari cercar la col·laboració del Servei Català de Trànsit, 
per a l’assumpció d’actuacions en matèria d’infraccions de normes de circulació i 
d’acord amb allò previst als articles 114.3.e) 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 309.2 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny.  
 
En data 28 de novembre de 2013 es va signar conveni entre aquest Ajuntament i el 
Servei Català de Trànsit, en virtut de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació de data 27 
de setembre de 2013 que es va anar prorrogant de forma automàtica durant els anys 
següents. 
 
 
 
 
 
 
 



 
En data 2 d’octubre de 2015 es va publicar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, l’article 49.h de la qual estableix que els convenis han de tenir 
una durada determinada, que no pot ser superior quatre anys, llevat que 
normativament es prevegi un termini superior i que en qualsevol moment abans de la 
finalització del termini previst dels quatre anys de durada els signants del conveni en 
poder acordar la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva 
extinció. 
 
És per això que en data 21 de setembre  de 2020 el Servei Català de Trànsit ens va 
comunicar la propera caducitat del conveni subscrit amb data 28 de novembre de 2013 
i que s’havia estat prorrogant automàticament i se’ns demana la voluntat per part 
d’aquest ajuntament de subscriure un nou conveni de col·laboració adaptat a la 
normativa vigent. 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la col·laboració del Servei Català de Trànsit en matèria d’infraccions 
de normes de circulació, amb l’assumpció de les facultats de denúncia per part del cos 
de mossos d’esquadra de les infraccions contingudes al catàleg d’infraccions del Servei 
Català de Trànsit, d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria, que es cometin 
en vies urbanes; i l’assumpció de les competències sancionadores de l’alcaldia en vies 
urbanes per part del director o directora del Servei Català de Trànsit, d’acord amb 
l’article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de 
Trànsit. 
 
 Segon.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera Model B: Municipis sense cos de policia, sobre 
l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació 
en vies urbanes. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els cinc regidors que conformen el 
Ple de l’Ajuntament. 
 

 
8.- Proposta de petició del Servei d’Assistència Tècnica de Prevenció i 
Control d’Activitats del Catàleg de Serveis del Consell Comarcal de 
l’Anoia.   
 
Vist el Catàleg de Serveis 2020 del Consell Comarcal de l’Anoia, pel qual s’ofereixen a 
diversos municipis de la comarca de l’Anoia diferents serveis de suport en diferents 
àmbits, 
 
Vist el Servei d’Assistència Tècnica de Prevenció i Control d’Activitats, dins l’Àrea de 
Serveis Territorials del Consell Comarcal de l’Anoia, pel qual s’ofereix suport a la 
realització d’informes per autorització d’activitats, actes de comprovació, estudis de 
sonometria i assessorament tècnic general als Ajuntament que no disposen de tècnic en 
plantilla en aquest àmbit, com és el cas de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera. 
 
Vista l’ordenança fiscal número 1 del Consell Comarcal de l’Anoia, epígraf 3 – 
Documents serveis tècnics- , punt 4.2, d’adhesió al servei anual de consultes per 
activitats, aprovada en data 29 d’octubre de 2019, 
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia és un ens que té com a principal objectiu la 
prestació de serveis als ajuntaments de la comarca de l’Anoia, es proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD: 
 



Primer.- Sol.licitar al Consell Comarcal de l’Anoia la prestació del Servei d’Assistència 
Tècnica de Prevenció i Control d’Activitats, que es troba dins el Catàleg de Serveis 
2020, amb el codi de recurs 5130. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Anoia als efectes 
corresponents. 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors que conformen el Ple de 
l’Ajuntament. 

 
 
9.- Proposta d’aprovació de llicències d’obres.- 
 
 
Examinats els expedients de llicència d’obres que tot seguit es relacionen, que han estat 
informats pels serveis tècnics municipals, amb caràcter favorable, l’Ajuntament Ple, 
acorda, per unanimitat, atorgar les llicències municipals per a construccions, 
instal·lacions i obres, següents: 
 
Al Sr. R.B.B. per a la connexió a la xarxa d’aigua per subministrament a una pallissa 
agrícola. 
 
Al Sr. R.B.B.,  per a la realització d’obres consistents en la reparació de la coberta, 
arrebossat d’una paret i col.locació d’una llinda a un cobert. 
 
Al Sr. J.P.G., per a la instal.lació de plaques solars en vivenda de zona urbana. 
 
S’acorda també l’aprovació de la liquidació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, corresponent als expedients abans relacionats. 
 
Les llicències s’atorguen salvant drets de propietat existents i sens perjudici de tercers, 
per la qual cosa no pot ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o 
penal en què es pugui incórrer en l’exercici de l’activitat autoritzada.  
 
Els respectius titulars hauran de respectar el contingut exprés d’aquestes clàusules i, a 
més, el contingut implícit, que és el definit per les vigents normes subsidiàries de 
planejament, en la seva documentació tècnica i en les seves normes urbanístiques i 
ordenances. No podrà justificar-se la vulneració de les disposicions legals en el silenci o 
insuficiència de contingut de la llicència.  

 
 
 
10.- Donar compte del pagament de factures i despeses ordenat per 
l’alcaldia, des de la darrera sessió plenària de caràcter ordinari. 
 
 

El pagament d’aquestes factures ha estat ordenat mitjançant decret número 57/2020, de 

15 d’octubre de 2020: 



334/*** 30.09.2020 T.T. Seguretat social. Quotes agost 20 1719,68

335/773 01.10.2020 Telefonica. targeta missatges pc aigua consum setembre 15,00

336/775 01.10.2020 MAPFRE. Assegurança multirisc 18/9/20 a 18/9/21 2071,05

337/777 01.10.2020 Estació de Servei Calaf, sl. Gasoil furgoneta ajuntament 44,89

338/778 02.10.2020 Maquinària Lliró, sl. Bufador i motorretalladora 884,81

339/779 02.10.2020 Ferreteria Riera. Material manteniment 233,00

340/780 02.10.2020 Correus. Segells i certificats setembre 20 22,24

341/783 02.10.2020 Engisic Solucions i consulting, sl. Tramitació legalit. pous 363,00

342/785 05.10.2020 Assessoria Martori, slp. Serveis jurídics trimestre 995,83

343/787 05.10.2020 Web cultura, scp. Material d'oficina 23,58

344/788 05.10.2020 Excavacions Miralles, sl. Obra PPI 2020 5630,00

345/789 05.10.2020 Excavacions Miralles, sl. Obra arranjament camins diversos 8167,50

346/794 06.10.2020 Assessoria Martori, slp. Quota assessoram jurídic octubre 239,07

347/795 06.10.2020 CEMSA. Manteniment xarxa aigua setembre 20 1010,07

348/797 06.10.2020 Televida. Teleassistència setembre 20 7,44

349/800 07.10.2020 Energia XXI, slu. Enllumenat Querosa: 2/9/20 a 4/10/20 44,27

350/801 07.10.2020 Energia XXI, slu. Llum aigües Sató: 02/09/20 a 04/10/20 54,18

351/802 07.10.2020 Energia XXI,slu. Llum pis Secretari: 02/09/20 a 04/10/20 11,17

352/803 07.10.2020 Energia XXI, slu. Llum aigües Bassetes:2/9/20 a 4/10/20 165,90

353/804 07.10.2020 Energia XXI, slu. Llum pis mestre: 02/09/20 a 04/10/20 37,57

354/805 07.10.2020 Energia XXI, slu. Llum edifici consistori:2/9/20 a 4/10/20 54,57

355/806 07.10.2020 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 1/09/20 a 4/10/20 70,88

356/807 07.10.2020 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera:2/9/20 a 4/10/20 71,60

357/808 08.10.2020 CEMSA. Reparació pou Ventura (bomba i altres) 2574,93

358/809 08.10.2020 CEMSA. Reparació pou Segués (bomba ia altres) 5904,81

359/810 08.10.2020 ACA. Autoliquidació cànon aigua facturat 3r trim 20 3422,13

360/811 08.10.2020 ACA. Abonament autoliquidació cànon aigua 3r trim 20 -154,00

361/812 08.10.2020 Energia XXI, slu. Llum plaça Major: 31/08/20 a 30/09/20 138,02

362/813 08.10.2020 Energia XXI, slu. Llum Raval Llavinera: 3/9/20 a 5/10/20 23,39

363/815 09.10.2020 Planell, sa. Ciment manteniments 6,66

364/817 09.10.2020 Energia XXI, slu. Llum camí Fortesa: 31/8/20 a 30/9/20 17,75

365/818 09.10.2020 Energia XXI, slu. Llum Dip.Boixadors: 0298/20 a 4/10/20 195,44

366/822 14.10.2020 Tecnocat. Manteniment fotocop: 26/08/20 a 28/09/20 77,92

367/824 14.10.2020 Tecnocat. Rènting fotocop: 20/05/20 a 19/06/20 85,10

368/825 14.10.2020 Tecnocat. Manteniment fotocop: 27/03/20 a 27/04/20 58,33

369/826 14.10.2020 Tecnocat. Rènting fotocop: 20/07/20 a 19/08/20 85,10  
 
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 nou del vespre, (20:30h), de 
tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 


