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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE 

BAGES EL DIA 2 D’AGOST DE 2018 

 

ASSISTENTS 
 

President 
Joan Ullé i Castellà 

 

Tinents d’Alcalde 

Gabriel Rovira i Gangonells. 

Joan Muns i Botinas 

 

Regidors 

Dídac Ullé Haro. 

Enric Masafrets i Marsiñach. 

Montserrat Trulls i Melchor. 

Regina Carné i Pesarrodona. 

 

Secretària-interventora 
Montserrat Antón i Romeu 

 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, essent les 19:40 hores del dia 2 d’agost de 2018, es 

reuneixen, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Joan Ullé i Castella, i prèvia citació a aquest efecte, els senyors 

regidors anotats anteriorment amb l’assistència de la Secretaria-Interventora, a fi de celebrar sessió ordinària del Ple 

de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, núm. 7/2018. 

 

Per part de la Secretària-Interventora, es comprova que existeix el quòrum legal per desenvolupar-se la sessió, 

d’acord amb el que preveuen els articles 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 

local(LRBRL), 98.c) del Decret legislatiu de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) i 90 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 

les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 

 

A les 19:45, el Sr. President, declara oberta la sessió, i es procedeix a donar lectura a l’ordre del dia de la sessió, 

passant-se a discutir cada un dels punts, i prenent-se els següents: 

 

A C O R D S 

 

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2018.- 
 

La Secretària informa que l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 24 de juliol de 

2018, ha estat lliurada amb anterioritat als Regidors i per tant no es procedeix a efectuar la seva lectura. 

 

Et sotmet a votació l’esborrany de l’acta esmentada, i el Ple l’aprova per unanimitat. 

 

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ACORS RELACIONATS AMB L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL “PROJECTE DE MILLORA DEL CAMÍ DE 

CASTELLTALLAT, AL TM. DE SANT MATEU DE BAGES”.- 
 

La Secretària informa que en relació amb aquesta contractació l’empresa ha aportat tota la documentació necessària. 

També informa que l’empresa té deutes en executiva fraccionades però que las estan abonant d’acord amb el que han 

pactat amb Hisenda i que la Llei de contractació permet contractar amb empreses que tinguin deutes amb executiva 

fraccionades. 

 

La Secretària també informa que l’empresa que Asfalts Anoia SL. subcontractarà per fer cunetes és la mateixa que ha 

contractat la Diputació per refer cunetes a algunes de les seves carreteres i posar tubs per passar la fibra òptica. 

 



Els Regidors comenten que potser també es podria aprofitar, en el nostre cas, per posar tubs per passar la fibra i el Sr. 

Rovira diu que els tècnics de Localret van dir que era obligatori que quan es fan aquest tipus d’obres ja es deixin 

preparats els tubs. 

 

El Sr. Alcalde diu que en el cas de Castelltallat no es fan totes les cunetes de cap a cap, que només es fan trossets i 

que potser en aquest cas no te sentit passar tubs. 

 

A continuació el Sr. Alcalde diu que si no hi ha res més a comentar en relació amb aquest tema, proposa als Regidors 

assistents l’adopció del següent acord: 

 

“En data 18/05/2018, l’Alcaldia va iniciar expedient per a la contractació de l’obra “PROJECTE DE MILLORA 

DE DEL CAMÍ DE CASTELLTALLAT, AL TM DE SANT MATEU DE BAGES”, justificant-se la necessitat 

de l’execució de les obres. En data 1/06/2018 es va aprovar el projecte. 

 

Durant la tramitació de l’expedient de contractació es va considerar que donades les característiques de les obres i 

d’acord amb la normativa vigent el procediment de contractació més adequat era el procediment obert, simplificat. 

 

Per resolució del Ple de l’Ajuntament, de data 1/06/2018, es va aprovar l'expedient i els Plecs de Clàusules 

Administratives per a l'adjudicació de les obres “PROJECTE DE MILLORA DEL CAMÍ DE 

CASTELLTALLAT, AL TM DE SANT MATEU DE BAGES”, per procediment obert simplificat amb tres 

criteris d’adjudicació. 

 

Durant la licitació es van presentar les següents proposicions, que consten unides a l’expedient. 

 

Ordre Núm. 

Registre 

Data Empresa 

1 764 5/07/2018 EXCAVACIONS MIRALLES, SL. 

2 769 5/07/2018 ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. 

 

En data 10/07/2018, es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració de les proposicions i es va 

procedir a l’obertura dels sobres, valorant-se a continuació les proposicions, i tenint en compte els diferents criteris 

d’adjudicació, va realitzar la següent proposta d’adjudicació a favor de ASFALTS DE L’ANOIA S.L., atès que era la 

millor oferta qualitat-preu: 

 

 

 

 

 

En data 11/07/2018, es va requerir a l’empresa ASFALTS DE L’ANOIA S.L., perquè presentes la documentació 

justificativa establerta al Plec de Clàusules. 

 

El licitador ASFALTS DE L’ANOIA S.L en data 20/07/2018, va constituir la garantia definitiva per import de 

TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (3.834,90 €), i va presentar 

diversa documentació, que es va considerar insuficient. 

 

En data 24/07/2018, aquest Ple va acordar: 

 

PRIMER.-Considerar que la documentació presentada per ASFALTS DE L’ANOIA S.L, licitador 

proposat com adjudicatari de les obres del “PROJECTE DE MILLORA DE DEL CAMÍ DE 

CASTELLTALLAT, AL TM DE SANT MATEU DE BAGES” es insuficient per poder adjudicar el 

contracte, si bé són defectes/omissions esmenables. 

 

SEGON.- REQUERIR a ASFALTS DE L’ANOIA S.L perquè en el termini de 3 DIES HÀBILS a 

comptar des del següent al de rebuda del corresponent requeriment, presenti la següent documentació: 

 

..../.... 

 

TERCER.- En cas de que Asfalts de l’Anoia S.L., no presenti la documentació abans requerida, en el 

termini indicat, o bé aquesta sigui insuficient, s’entendrà que Asfalts de l’Anoia S.L.,  retira l’oferta, i en 

aquest cas es procedirà a requerir la documentació establerta en la clàusula 10 del Plec de Clàusules, a la 

següent empresa licitadora per l’ordre en què han quedat classificades les ofertes.” 

 

En data 1/08/2018, ASFALTS DE L’ANOIA S.L, ha presentat la documentació requerida, la qual ha estat trobada 

conforme.  

 

Examinada la documentació que acompanya a l’expedient, vist l’informe de la  Secretària de la Corporació, i de 

conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes  

  Import Increment 

M Lineals 

Reducció termini 

1 ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. 76.698,00 85,00 2 setmanes 
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del Sector públic, i atès que la competència per adjudicar aquestes obres, és del Ple de l’Ajuntament, proposo al Ple 

l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Adjudicar a l'empresa ASFALTS DE L’ANOIA S.L, amb CIF B63343206, l’obra “PROJECTE DE 

MILLORA DE DEL CAMÍ DE CASTELLTALLAT, AL TM DE SANT MATEU DE BAGES”, al haver 

presentat la millor oferta qualitat preu, per un preu de SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS 

(76.698,00 €) més SETZE MIL CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS D’IVA (16.106,58 €) 

total NORANTA-DOS MIL VUIT-CENTS QUATRE EUORS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (92.804,58 

€), un termini d’execució de 2 mesos menys 2 setmanes i un increment de 85 m/lineals d’asfaltat amb la seva 

corresponent cuneta de formigó. 

 

SEGON.-  Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 161-623 del pressupost vigent de despeses, per un import de 

NORANTA-DOS MIL VUIT-CENTS QUATRE EUORS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (92.804,58 €). 

 

TERCER. Notificar, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 

 

QUART. Notificar a ASFALTS DE L’ANOIA S.L, amb CIF B63343206, adjudicatari del LOT-1 ACTUACIO 1-

ZONA CASTELLTALLAT de l’obra “PROJECTE DE MILLORA DE DEL CAMÍ DE CASTELLTALLAT, 

AL TM DE SANT MATEU DE BAGES”, la present Resolució i trametre el contracte, per a la seva signatura de 

forma telemàtica. 

 

CINQUE. Formalitzats el contracte el contractista haurà de presentar dins dels 15 dies hàbils posteriors, a la seva 

signatura el Programa de Treballs, i el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi  Bàsic de Seguretat i Salut 

del Projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva 

posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà  a signar l'acta de replanteig i inici de 

l'obra. 

 

SISÈ.- Designar com a Director de l’obra i Coordinador de Seguretat i Salut al Sr. Josep Cots Reguant.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 7 vots a favor dels 

7 membres assistents. No hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció. 

 

3.- PROPOSTA D’ADJUDICACIO DE L’OBRA “RENOVACIÓ DE XARXA ANTIGA AL TERME 

MUNICIPAL DE SANT MATEU DE BAGES” LOT 1-ACTUACIO 1-CASTELLTALLAT”.- 

 

La Secretària informa que ha parlat amb l’Empresa adjudicatària d’aquesta obra i que el que més els preocupava era 

tenir-la acabada a finals d’octubre, però d’acord amb el Plec de Clàusules, si miren els terminis per signar el contracte 

i per fer l’acta de replanteig, (atès que ells s’han compromès a fer l’obra en 6 setmanes), sembla que l’execució de 

l’obra no s’hauria de demorar. 

 

El Sr. Muns, també diu que l’obra no s’hauria de demorar més enllà de l’octubre, perquè com passa per camps de 

conreu, si es fes més tard perjudicaria als pagesos. 

 

La Secretària també informa que la Diputació ens va dir que si es preveia que no es podia acabar a finals d’octubre 

que podíem demanar una prorroga. 

 

Els Regidors comenten que no cal demanar prorroga perquè sino tindrem problemes amb els propietaris dels camps 

afectats per l’obra. 

 

A continuació es proposa als regidors assistents, l’adopció del següent acord: 

  

“En data 22/05/2018, l’Alcaldia va iniciar expedient per a la contractació de l’obra “RENOVACIÓ DE XARXA 

ANTIGA AL TERME MUNICIPAL DE SANT MATEU DE BAGES”, justificant-se la necessitat de l’execució de 

les obres. En data 1/06/2018, es va aprovar el Projecte. 

 



Durant la tramitació de l’expedient de contractació es va considerar que donades les característiques de les obres i 

d’acord amb la normativa vigent el procediment de contractació més adequat era el procediment obert, simplificat, 

diversos criteris d’adjudicació i per lots. 

 

Per resolució d’aquest Ple, de data 1/06/2018, es va aprovar l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a 

l'adjudicació de les obres “RENOVACIÓ DE XARXA ANTIGA AL TERME MUNICIPAL DE SANT MATEU 

DE BAGES”, per procediment obert simplificat amb dos criteris d’adjudicació i per lots. 

 

Durant la licitació i en relació amb el LOT 1, es van presentar les següents proposicions, que consten unides a 

l’expedient. 

 

Ordre Núm. 

Registre 

Data Empresa 

1 804 17/07/2018 CISA-CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

ASSOCIATS, SL. 

2 809 18/07/2018 EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA 

3 810 18/07/2018 MULE CALAF S.L. 

4 811 18/07/2018 EXCAVACIONS DUOCASTELLA, S.L. 

5 816 19/07/2018 CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS, 

SLU. 

 

En data 20/07/2018, es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració de les proposicions i es va 

procedir a l’obertura dels sobres. A continuació es van valorar les proposicions, i tenint en compte els diferents criteris 

d’adjudicació, es va realitzar la següent proposta d’adjudicació a favor de CATALANA D’EXPLOTACIONS I 

MANTENIMENTS SLU, atès que era la millor oferta qualitat-preu, segons el següent quadre: 

 

 

En data 20/07/2018, es requereix a l’empresa CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS SLU, perquè 

presenti la documentació justificativa establerta en el Plec de Clàusules i en data 27/07/2018, presenta document de 

justificació de la garantia definitiva, per import de DOS MIL CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-

TRES CÈNTIMS (2.148,73 €) junt amb la resta de documentació exigida. 

 

Examinada la documentació que acompanya a l’expedient, vist l’informe de la  Secretària de la Corporació, i de 

conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector públic, i atès que la competència per adjudicar aquestes obres, és del Ple de l’Ajuntament, proposo al Ple 

l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Adjudicar a l'empresa CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS, SLU, SL., amb CIF 

B07719619, el LOT-1 ACTUACIO 1-ZONA CASTELLTALLAT de l’obra “RENOVACIÓ DE XARXA 

ANTIGA AL TERME MUNICIPAL DE SANT MATEU DE BAGES”, al haver presentat la millor oferta qualitat 

preu, per un preu de QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS I SEIXANTA-DOS 

CÈNTIMS (42.974,62 €) més NOU MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS D’IVA 

(9.024,67 €) total CINQUANTA-UN MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUORS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS 

(51.999,29 €) i un termini d’execució de 5 setmanes. 

 

SEGON.-  Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 161-623 del pressupost vigent de despeses, per un import de 

QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (42.974,62 

€), IVA NO INCLOS. 

 

TERCER. Notificar, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 

Ordre Empresa Preu (45 punts) Millora termini 5 punts 

màxim 
TOTAL 

  Import Punts Setmana Punts PUNTS 

1 CATALANA 

D’EXPLOTACIONS I 

MANTENIMENTS, SLU. 

42.974,62 45,00 2 5 50,00 

2 EXCAVACIONS VILÀ VILA, 

SA 

45.169,30 36,09 2 5 41,09 

3 EXCAVACIONS 

DUOCASTELLA, SL 

45.407,14 35,12 2 5 40,12 

4 CISA-CATALANA 

D’INFRAESTRUCTURES I 

SERVEIS ASSOCIATS, SL. 

47.726,15 25,70 2 5 30,70 

5 MULE CALAF S.L. 47.499,12 26,63 1 2,5 29,13 
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QUART. Notificar a CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS, SLU, amb CIF B07719619, 

adjudicatari del LOT-1 ACTUACIO 1-ZONA CASTELLTALLAT de l’obra “RENOVACIÓ DE XARXA 

ANTIGA AL TERME MUNICIPAL DE SANT MATEU DE BAGES”, la present Resolució i trametre el 

contracte, per a la seva signatura de forma telemàtica. 

 

CINQUE. Formalitzats el contracte el contractista haurà de presentar dins dels 15 dies hàbils posteriors, el Programa 

de Treballs, i dins dels 10 dies següents el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi  Bàsic de Seguretat i 

Salut del Projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut i la 

seva posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de 

l'obra. 

 

SISÈ.- Designar com a Director de l’obra la Sra. Mireia Felix i Coordinador de Seguretat i Salut al Sr. Josep M. 

Morató.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 7 vots a favor dels 

7 membres assistents. No hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció. 

 

4.- PROPOSTA D’ADJUDICACIO DE L’OBRA “RENOVACIÓ DE XARXA ANTIGA AL TERME 

MUNICIPAL DE SANT MATEU DE BAGES” LOT 2-ACTUACIO 2-SAT MATEU.- 

 

A continuació es proposa als regidors assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“En data 22/05/2018, l’Alcaldia va iniciar expedient per a la contractació de l’obra “RENOVACIÓ DE XARXA 

ANTIGA AL TERME MUNICIPAL DE SANT MATEU DE BAGES”, justificant-se la necessitat de l’execució de 

les obres. En data 1/06/2018, es va aprovar el Projecte. 

 

Durant la tramitació de l’expedient de contractació es va considerar que donades les característiques de les obres i 

d’acord amb la normativa vigent el procediment de contractació més adequat era el procediment obert, simplificat, 

diversos criteris d’adjudicació i per lots. 

 

Per resolució d’aquest Ple, de data 1/06/2018, es va aprovar l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a 

l'adjudicació de les obres “RENOVACIÓ DE XARXA ANTIGA AL TERME MUNICIPAL DE SANT MATEU 

DE BAGES”, per procediment obert simplificat amb dos criteris d’adjudicació i per lots. 

 

Durant la licitació i en relació amb el LOT 2, es van presentar les següents proposicions, que consten unides a 

l’expedient. 

 

Ordre Núm. 

Registre 

Data Empresa 

1 809 18/07/2018 EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA 

2 810 18/07/2018 MULE CALAF S.L. 

3 811 18/07/2018 EXCAVACIONS DUOCASTELLA, S.L. 

4 816 19/07/2018 CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS, 

SLU. 

 

En data 20/07/2018, es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració de les proposicions i es va 

procedir a l’obertura dels sobres. A continuació es van valorar les proposicions, i tenint en compte els diferents criteris 

d’adjudicació, es va realitzar la següent proposta d’adjudicació a favor de EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL, 

atès que era la millor oferta qualitat-preu, segons el següent quadre: 

 

Ordre Empresa Preu (45 punts) Millora termini 5 punts 

màxim 
TOTAL 

  Import Punts Setmana Punts PUNTS 

1 EXCAVACIONS 

DUOCASTELLA, SL 

13.345,55 45 2 5 50,00 



 

En data 20/07/2018, es requereix a l’empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL, perquè presenti la 

documentació justificativa establerta en el Plec de Clàusules i en data 1/08/2018, presenta document de justificació de 

la garantia definitiva, per import de SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (667,28 

€), junt amb la resta de documentació exigida. 

 

Examinada la documentació que acompanya a l’expedient, vist l’informe de la  Secretària de la Corporació, i de 

conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector públic, i atès que la competència per adjudicar aquestes obres, és del Ple de l’Ajuntament, proposo al Ple 

l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Adjudicar a l'empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL., amb CIF B08872335, el LOT-2 

ACTUACIO 2-ZONA SANT MATEU, de l’obra “RENOVACIÓ DE XARXA ANTIGA AL TERME 

MUNICIPAL DE SANT MATEU DE BAGES” al haver presentat la millor oferta qualitat preu, per un preu de 

TRETZE MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (13.345,55 €) 

més DOS MIL VUIT-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS D’IVA (2.802,56 €) total SETZE 

MIL CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (16.148,11 €) i un termini d’execució de 2 

setmanes. 

 

SEGON.-  Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 161-623 del pressupost vigent de despeses, per un import de 

TRETZE MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (13.345,55 €), 

IVA NO INCLOS. 

 

TERCER. Notificar, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 

 

QUART. Notificar a EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL., amb CIF B08872335, adjudicatari del LOT-2 

ACTUACIO 2-ZONA SANT MATEU de l’obra “RENOVACIÓ DE XARXA ANTIGA AL TERME 

MUNICIPAL DE SANT MATEU DE BAGES”, i trametre el contracte, per a la seva signatura de forma 

telemàtica. 

 

CINQUE. Formalitzats el contracte el contractista haurà de presentar dins dels 15 dies hàbils posteriors, el Programa 

de Treballs, i dins dels 10 dies següents el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi  Bàsic de Seguretat i 

Salut del Projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut i la 

seva posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de 

l'obra. 

 

SISÈ.- Designar com a Director de l’obra la Sra. Mireia Felix i Coordinador de Seguretat i Salut al Sr. Josep M. 

Morató.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 7 vots a favor dels 

7 membres assistents. No hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció. 

 

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE 

BAGES, DE L’EXERCICI 2017.-  
 

La secretària informa que d’acord amb la legislació vigent s’ha de procedir a aprovar el Compte General de 

l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, que està integrada per la liquidació del pressupost amb un Romanent de 

Tresoreria de 210.791,34 € i per la resta de documentació econòmic-financera de l’Ajuntament, corresponent a 

l’exercici 2017. 

 

A continuació es proposa als regidors assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“Vist el compte general de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, de l’exercici 2017, juntament amb tota la 

documentació annexada, elaborat segons el què estableixen els articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals. 

 

Atès que l’esmentat Compte General va ser informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, en sessió 

de 29 de maig de 2018. 

 

 

2 MULE CALAF S.L. 13.960,39 34,12 0,5 1,25 35.37 

3 CATALANA 

D’EXPLOTACIONS I 

MANTENIMENTS, SLU. 

14.966,08 16,31 2 5 21,31 

4 EXCAVACIONS VILÀ VILA, 

SA 

15.159,91 12.88 2 5 17.88 
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Atès que l’expedient del Compte General ha estat exposat al públic durant el període legalment establert i que no s’ha 

presentat cap reclamació, objecció o observació. 

 

Vist que la competència per a aprovar el compte general de l’ajuntament és del Ple de la Corporació, acord que 

requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, d’acord amb el què disposen els articles 

22.2.e) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

 

En conseqüència de tot el que s’ha exposat aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 

acord: 

 

PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal de l'exercici 2017, rendit per l'Alcalde, integrat 

pels comptes i estats anuals que consten a l'expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial 

de Comptes d'aquest Ajuntament. 

 

SEGON.- L’aprovació del Compte General, a que fa referència l’anterior acord, s’entén sense perjudici de la 

fiscalització externa del Tribunal de Comptes, en virtut d'allò que disposa l'article 223 del Text Refós de la Llei 

Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

TERCER.- Trametre el Compte General aprovat i tota la documentació que l’integra, a la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya, tal i com estableix l’article 212.5, del Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 7 vots a favor dels 

7 membres assistents. No hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció. 

 

6.- PROPOSTA DE NOVA APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL 

MUNICIPI DE SANT MATEU DE BAGES I DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I 

VIBRACIONS.- 

 

El Sr. Rovira diu: “En relació amb tot el que vàrem parlar i acordar en un reunió conjunta amb el Tècnic Jaume 

Arimany i l’Enginyer Alba Tuca, s’han hagut de fer 3 modificacions, que són les següents: 

 

- La zona esportiva de Valls de Torroella, es proposava B1, però finalment ha hagut de ser B2. 

- El càmping Paradís, es proposava B1, però finalment ha hagut de ser B2. 

- Els dos tallers de Salo, es proposava C2, però per normativa, a l’estar al costat del poble que és A4 no pot 

ser C2, sinó que ha de ser B2. 

 

El Sr. Rovira segueix dient: “La tècnica de la Generalitat no va donar opció, el tema és que legalment per passar d’un 

nivell baix a un nivell alt, ha d’haver una zona amb un nivell entremig. Potser el que més em preocupa és el de Cal 

Ferrer de Salo, perquè si un dia es vengués el taller o la casa a un tercer, l’habitatge hauria de tolerar un nivell sonor 

molt alt.” 

 

La Secretària informa que el Sr. Arimany va poder rectificar els plànols fins a un cert punt, però la rectificació final la 

va fer la tècnica de la Generalitat, a més a més, una vegada aprovat per nosaltres, el vist-i-plau final és de la 

Generalitat. 

 

A continuació es proposa als regidors assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“Atès que en data 25/04/2017, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ens va lliurar una còpia en 

format digital del projecte anomenat MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE SANT MATEU DE 

BAGES. Aquest document va ser revisat pels tècnics municipals, i rectificat per la Direcció General, atès que es va 

observar alguna errada. 

 

Atès que en data 4/05/2018, el Ple de l’Ajuntament va adoptar el següent acord: 

 

“PRIMER.- APROVAR inicialment el Mapa de Capacitat Acústica de Sant Mateu de Bages, que consta a 

l’expedient, presentat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 

  



SEGON.- APROVAR inicialment, l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Sant Mateu de 

Bages que consta a l’expedient. 

  

TERCER.- SOTMETRE a informació pública el Mapa de Capacitat Acústica i l’Ordenança reguladora del 

soroll i les vibracions de Sant Mateu de Bages, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la 

darrera publicació d’aquests documents, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. 

  

QUART.- PUBLICAR l’anunci d’informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya (DOGC), al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i disposar-ne l’exposició al taulell d’edictes i 

a la pàgina web de l’Ajuntament.” 

 

Atès que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions ni suggeriments per part de cap 

organisme oficial o particulars, però els serveis tècnics municipals han revisat de nou la documentació i s’ha cregut 

oportú efectuar algunes rectificacions substancials al Mapa aprovat inicialment, per tal d’adequar-lo a les necessitats i 

idiosincràsia del municipi. 

 

Aquestes rectificacions han estat aprovades per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, que ens 

ha lliurat un nou MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE SANT MATEU DE BAGES. 

 

Atès que la normativa vigent estableix que l’aprovació del MPA i de les Ordenances reguladores són competència del 

Ple de l’Ajuntament, es proposa l’adopció del següent acord:  

 

PRIMER.- APROVAR novament de manera inicial el Mapa de Capacitat Acústica de Sant Mateu de Bages, que 

consta a l’expedient, presentat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 

  

SEGON.- APROVAR inicialment, l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Sant Mateu de Bages que 

consta a l’expedient. 

  

TERCER.- SOTMETRE a informació pública el Mapa de Capacitat Acústica i l’Ordenança reguladora del soroll i 

les vibracions de Sant Mateu de Bages, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació 

d’aquests documents, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. 

  

QUART.- PUBLICAR l’anunci d’informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

(DOGC), al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i disposar-ne l’exposició al taulell d’edictes i a la pàgina web de 

l’Ajuntament” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 7 vots a favor dels 

7 membres assistents. No hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció. 

 

7.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE SANT MATEU DE 

BAGES, APROVADES PER L’ANY 2019.- 
 

S’informa que la Direcció de l’Escola del CEIP Sant Esteve s’ha demanat canviar la Festa Local de tot el municipi,  i 

es proposa als regidors assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“En sessió celebrada per la Junta de Govern de data 24/04/2018, es va acordar: 

 

PRIMER.- Fixar com a festes locals del municipi de Sant Mateu de Bages, per a l’any 2019, les següents: 

 

Per tot el municipi: 16 de setembre. 

Per l’Entitat de Sant Mateu de Bages, Valls de Torroella i Coaner.- 29 de juliol. 

Per l’Entitat de Salo.-19 d’agost.  

Per l’Entitat de Castelltallat.- 30 de setembre.  

 

SEGON.- Comunicar el present acord a Director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i 

Família de Barcelona. 

 

TERCER.- Informar d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament, per al seva ratificació.” 

 

L’acord anterior va estar ratificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 3/05/2018. 

 

En data recent el professorat del CEIP Sant Esteve ha demanat canviar la Festa Local de tot el municipi, atès que fer 

Festa el dia 16 de setembre, suposa un greu perjudici en el funcionament de l’escola, al ser festa molts pocs dies 

desprès d’iniciar el curs. 

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
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PRIMER.- Rectificar l’acord pres per la Junta de Govern en data 24/04/2018, ratificat pel Ple de l’Ajuntament i fixar 

com a festes locals del municipi de Sant Mateu de Bages, per a l’any 2019, les següents: 

 

Per tot el municipi: 30 d’abril de 2018. 

Per l’Entitat de Sant Mateu: 16 de setembre 

Per l’Entitat de Valls de Torroella i Coaner.- 29 de juliol. 

Per l’Entitat de Salo.-19 d’agost.  

Per l’Entitat de Castelltallat.- 30 de setembre.  

 

SEGON.- Comunicar el present acord a Director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Família de 

Barcelona.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 7 vots a favor dels 

7 membres assistents. No hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció. 

 

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL.- 
 

La Secretària informa que aquest és un Reglament que com estem dins de la Xarxa d’Arxius Municipals, la Diputació 

ens obliga a aprovar-lo, també informa que una vegada al mes vindrà una tècnica de la Diputació per fer-nos el 

manteniment de l’arxiu. 

 

El Sr. Rovira demana si la tasca d’aquesta tècnica és revisar com ho ordenem i se li respon que no, que és ella qui 

arxiva. 

 

La Secretària també comenta que en aquests moments ella només arxiva la documentació de 2016 o anterior, que la 

del 2017 i 2018 de moment no l’arxiva. 

 

El Sr. Alcalde diu que segurament és per assegurar que l’exercici estigui del tot tancat i que després no surti nova 

documentació que els hi obligui a fer un salt. 

 

A continuació es proposa als regidors assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“La Diputació de Barcelona ha aprovat un nou model tipus de Reglament del Servei d’Arxiu Municipal per posar-lo a 

disposició dels ens locals adherits al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals, que coordina 

l’Oficina de Patrimoni Cultural. 

 

L'any 1997 l’Oficina de Patrimoni Cultural va publicar la Proposta de Reglament del Servei d'Arxiu Municipal, 

juntament amb l'Associació d'Arxivers de Catalunya i va servir de model per diversos arxius municipals catalans a 

l'hora d'aprovar el seu reglament de funcionament. 

 

L’any 2010, la mateixa Oficina de Patrimoni Cultural en el marc del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius 

Municipals va elaborar un altre reglament, que partia del publicat l’any 1997, amb l’objectiu d’establir un marc 

organitzatiu i funcional que afectava als diversos agents implicats, és a dir, l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i 

els usuaris externs. 

 

Ara, en aquest reglament, la Diputació de Barcelona ha incorporat les darreres novetats legislatives que han estat 

substancials en el context de l’Administració digital, la transparència en la gestió pública, la regulació del dret 

d’accés a la informació dels ciutadans, entre d’altres. 

 

Atès que un dels compromisos del conveni de col·laboració signat entre l’ajuntament de Sant Mateu de Bages i la 

Diputació de Barcelona, pel manteniment de l’Arxiu Municipal, és que la Diputació proposi un Reglament del Servei 

d’Arxiu Municipal (SEM) i l’Ajuntament l’aprovi. 

 

Atès que el Diputat Delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona ens ha tramès un escrit en el qual ens demana 

que es proposi al Ple l’aprovació del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal (SEM), publicat en el BOPB del 12 de 

desembre de 2017 i anunciat al DOGC, proposo al Ple de l’Ajuntament com a òrgan competent per a l’aprovació de 

Reglaments i ordenances, el següent acord: 

http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/59309.pdf
https://www.diba.cat/web/opc/xam-mapa


 

PRIMER.- APROVAR inicialment, el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de Sant Mateu de Bages, (SEM) el 

text del qual es correspon amb el Model Tipus actualitzat aprovat per la Diputació de Barcelona, i publicat en el 

BOPB del 12/12/2017 i anunciat en el DOGC, núm. 7521, el 21/12/2017. 

  

SEGON.- SOTMETRE a informació pública el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de Sant Mateu de Bages, 

per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació d’aquests documents, a efectes de presentació 

d’al·legacions i suggeriments. 

  

TERCER.- PUBLICAR l’anunci d’informació pública corresponent en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i 

disposar-ne l’exposició al taulell d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament. 

 

QUART.- Una vegada s’hagi produït l’aprovació definitiva, s’haurà de publicar el text íntegre de l’Ordenança al 

BOP i s’haurà de fer una referència d’aquesta publicació al DOCG.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 7 vots a favor dels 

7 membres assistents. No hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció. 

 

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECOLZAMENT A LA PETICIÓ DE L’INSTITUT AGRÍCOLA 

CATALÀ SANT ISIDRE DAVANT LA NECESSITAT DE SALVAGUARDAR LA COMPETITIVITAT DE 

LES EMPRESES EN ELS ENTORNS RURALS I MUNICIPIS AMB DÈFICITS DE TRANSPORT 

PÚBLIC.- 

 

En relació amb aquesta moció proposada per l’Institut Agrícola Sant Isidre, el Sr. Muns diu: “Jo crec que és bo 

aprovar aquesta moció, si que és cert que la moció va contra una norma que vol ser ecològica, gravar els vehicles que 

contaminen, però també va contra el criteri que s’ha seguit sempre amb els impostos, i és que aquesta norma, en 

aquest cas, grava més al més pobres. L’impost que es proposa és aberrant, perquè el qui té el vehicle més vell, els 

grava més. I en quant a l’Agricultura, el món rural té unes eines molt velles, que més es voldria que tenir-les 

modernes!!. Sap greu anar en contra d’una normativa que té una vessant ecològica, però des del meu punt de vista, hi 

ha aquestes altres raons a valorar, que per mi particularment fan que el meu vot sigui a favor d’aprovar aquesta 

moció.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Com ja vaig comentar l’altre dia, a mi m’entra una mica en contradicció una cosa amb l’altre. 

Sembla que aprovem una moció que va en contra de tot el tema ecològic, però a mi no m’acaba d’agradar que 

aprovem una moció per si en un “ en un futur incorporarà tractors i altre maquinària....”, sembla que això crugeix una 

mica, però si el món rural considera que ho hem d’aprovar, per mi endavant.” 

 

El Sr. J. UIlé diu: “Amb la benentès que el municipi és rural, crec que la paraula “en el món rural”, ens ha de  pesar 

també” 

 

Seguidament es proposa als regidors assistents, l’aprovació de la següent moció: 

 

Atès que l’Institut Agrícola sant Isidre ens ha demanat que donem suport a la següent petició: 

 

PROPOSTA DE PETICIO DE L'INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE DAVANT LA 

NECESSITAT DE SALVAGUARDAR LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES EN ELS ENTORNS 

RURALS I MUNICIPIS AMB DÈFICITS DE TRANSPORT PÚBLIC 

 

L'Institut Agrícola, com a patronal del sector agroalimentari i forestal de Catalunya, veu amb preocupació com el 

passat 22 de març de 2017 el Parlament de Catalunya aprovà l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels 

vehicles de tracció mecànica. 

 

Impost que resulta profundament insolidari amb el món rural, amb els empresaris agraris i amb els municipis amb 

dèficits de transport públic. Inicialment preveu gravar només els turismes i vehicles comercials, però en un futur 

incorporarà la resta de vehicles de tracció mecànica (tractors i altra maquinària). 

 

La present petició demana que s’adeqüi l'impost i la naturalesa contributiva del mateix a la realitat de l'ús del vehicle 

als municipis de Catalunya, especialment en base a la disponibilitat de transport públic, i al cost assumible per la 

població de vehicles elèctrics. Altrament caldria reconèixer que, lluny de cercar una reducció d'emissions, aquest 

impost únicament té un afany recaptatori per gravar aquells que no tenen alternativa de reducció. 

 

El gruix de la població i dels vehicles subjectes a tribut es concentren en les àrees més densament poblades de 

Catalunya i, en concret, l'àrea metropolitana de Barcelona. Però constatem que l'esforç fiscal dels municipis de 

l'àmbit rural, i en particular dels municipis amb dèficits de transport públic i serveis essencials, serà proporcionalment 

molt superior. 
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La mitjana de turismes i motocicletes a Catalunya resulta ser, segons l’IDESCAT, de 0,55 i 0,12 per habitant, 

respectivament. Xifres molt similars resulten per l’Àrea Metropolitana de Barcelona ‒0,51 i 0,13‒, però a la que 

sortim d’aquest àmbit, la ràtio s’incrementa força, fins al màxim de 0,72 i 0,16 a les comarques gironines. Fet que 

representa un 30% de més. 

 

Igualment, als municipis petits de l'àmbit rural, el número de km recorreguts per vehicle és sensiblement superior, 

atès que la mobilitat és obligada amb vehicle particular per causes com ara: 

- Absència de transport públic suficient (manca de tren i freqüència d'autobús). 

- Residència en nuclis amb dèficits de serveis públics bàsics (centres assistencials, farmàcia, centres 

educatius, judicials i d'altres) 

- Residència en nuclis amb dèficits comercials (botiga especialitzada, supermercat, etcètera).  

- Molts treballadors requereixen de mobilitat obligada, sense alternativa al vehicle privat, per anar a un lloc 

de treball ubicat en un indret sense transport públic (polígons industrials, finques rústiques o similars). 

 

A això s’hi ha d’afegir que molta de la maquinària i vehicles agrícoles no tenen una alternativa d’un vehicle elèctric. 

I, encara que existís, tampoc no tenim una xarxa de subministrament adient per abastir-los. 

 

Ateses les anteriors justificacions demanem a aquest Parlament la sensibilitat adient amb llur ciutadania per a que, 

lluny d'augmentar una vegada més la pressió fiscal, la rebaixi, atès la naturalesa impositiva de l'impost que pretén 

gravar les emissions. Especialment per que a l’entorn rural aquesta reducció no és ni possible ni factible.  

 

Per tot plegat cal aprovar una moratòria de l’Impost fins que es corregeixen els dèficits enumerats en la present 

justificació en l'àmbit dels municipis rurals i als municipis amb dèficits de transport públic. I, singularment, també 

s'estudiï un mecanisme de reducció de les contribucions a l'impost als treballadors i/o autònoms amb un lloc de treball 

ubicat en indrets sense connectivitat mitjançant transport públic des del seu habitatge, amb independència de la 

grandària del municipi de residència.  

 

Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Donar suport a la petició feta per l’Institut Agrícola Català Sant Isidre, d’una moratòria en l’aplicació de 

l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, per la pressió fiscal que això 

suposarà pel ciutadans de municipis com el nostre amb deficiència o mancança de transport públic. 

 

SEGON.- Trametre aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Institut Agrícola Català Sant Isidre.  

 

El Sr. Alcalde posa l’aprovació de la moció a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la Mocio per unanimitat, amb 7 

vots a favor dels 7 membres assistents. No hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció. 

 

10.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA APROVATS DES DEL 17/07/2018 FINS 

EL 27/07/2018.- 

 

A continuació es relacionen els Decrets aprovats entre el 17/07/2018 fins el 27/07/2018. 

 

166/2018 18/07/2018 Sol·licitud pròrroga execució projecte “Obertura i millora de camins forestals de l’any 

2018 

167/2018 18/07/2018 Contractació d’E.B.S. per substituir a la treballadora familiar G.S.M 

168/2018 18/07/2018 Adjudicació contracte menor “Xarxa als laterals del Camp de Futbol” 

169/2018 19/07/2018 Autorització al Banc de sant i Teixits, per ocupar Pl. Ferreria el dia 30/07/2018 

170/2018 19/07/2018 Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament de data 24/07/2018 

171/2018 20/07/2018 Autorització Tennis Taula de Valls de Torroella, per col·locar taules a la vorera. 

172/2018 20/07/2018 Demanar a la Diputació de Barcelona, subvenció per contingències per “Substitució 

d’una part del Mur d’escullera” de la Ctra. BV-3002 

173/2018 21/07/2018 Convocatòria de sessió de la Junta de Govern de data 24/07/2018. 

174/2018 23/07/2018 Elevar a definitiu l’aprovació de dos expedients de modificació de crèdits. 

175/2018 24/07/2018 Contractació d’A.P.N. per substituir a l’assistent domiciliaria T.B.R 

176/2018 24/07/2018 Adjudicació del contracte menor “SUBSTITUCIÓ PARQUET MENJADOR I 

GIMNÀS ESCOLA 



177/2018 24/07/2018 Adjudicació contracte menor DISPOSITIU MURSEC ECO” 

178/2018 24/07/2018 Autoritzar a la COMISSIÓ DE FESTES DE VALLS DE TORROELLA, per realitzar 

la jornada esportiva, a la zona esportiva, el proper dia 26/07/2018.  

179/2018 24/07/2018 Aprovació de la relació de fres. 29/2018 

180/2018 24/07/2018 Adjudicació del contracte menor “CLIMA OFICINES EDIFICI AJUNTAMENT 

181/2018 26/07/2018 Comunicació servei de nòmines Diputació, nòmines mes de juliol. 

182/2018 26/07/2018 Sol·licitud Sol·licitar al Consell Comarcal del Bages, la prestació d’assistència tècnica 

en arquitectura, amb una dedicació de 4 hores setmanals. 

 

Els Regidors assistents es donen per assabentats. 

 

11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.- 

 

S’informa que no hi ha cap assumpte sobrevingut. 

 

12.- PRECS I PREGUNTES.- 

 

A continuació el Sr. Alcalde demana als Regidors assistents si hi ha algun prec o pregunta i els Regidors assistents 

manifesten que no. 

 

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde dona les gràcies i aixeca la sessió, a les 20:11 hores, i per fer-hi 

constar el que s’ha tractat i els acords presos, estenc aquesta acta, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, en els folis de 

paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.      i correlativament fins el núm.       , jo la Secretària, que 

certifico.  

 

 Vist-i-plau,  

L’Alcalde     La Secretària. 

 

 

 

 

Joan Ullé Castellà.     Montserrat Antón Romeu. 
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