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

BAGES EL DIA TRES DE MAIG 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 3 de maig 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. 4/2018. 

 

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 19:43, 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, DEL’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMEN DEL DIA 10 D’ABRIL DE 2018. 
 

La Secretària informa que l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 10 d’abril 

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 DEL PROGRAMA ANUAL 2018, QUE DESENVOLUPA EL PLA MARC 

DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIO DE PROPIETARIS FORESTALS 

BOSCOS BAGES- ANOIA.- 
 

El Sr. Muns diu: “Aquest any, dins d’aquest programa faran la finca de Can Roig i Sociats, i si sobren diners 

continuaran a la finca del Prat.” 

 

La Sra. Carne diu que creu que ja han acabat a Cal Roig i el Sr. Muns diu que és possible. 

 

El Sr. Muns diu: “Els propietaris han de demanar que els hi facin la intervenció i és totalment gratuït.” 

 

El Sr. Ullé diu: “Com és que no hi ha més propietaris interessats en fer això”. 
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El Sr. Muns diu: “Quan van fer aquest oferiment des de la Diputació hi va haver una reacció en contra per part d’un 

grup de gent. L’únic compromís que hi ha, és que has de signar un contracte que abans era de 25 anys i ara és menys. 

Aquest tema es va moure als voltants de l’any 1999 i signar aquest contracte representava que ells feien una estesada 

al bosc, però si posteriorment tu dedicaves aquest terreny a cultiu, havies de tornar els diners, però era perquè tu 

decidies canviar el tipus de conreu i ells havien fet una actuació perquè fos bosc. Però molta gent deia que ens 

prendrien les finques i també hi havia un rerefons polític, entre CIU que estava a la Generalitat i PSC que estava a la 

Diputació. Si que era cert que hi havia un interès per part dels socialistes d’introduir-se al territori, però si això feia 

millorar la societat!! Benvinguts fossin!!. Hi va haver aquesta pugna i hi havia qui va dir que s’estimava més les 

ajudes d’Agricultura.” 

 

El Sr. Rovira diu: “I això bàsicament s’ha fet només per la part de Castelltallat i Sant Mateu, però no per la part de 

Salo.” 

 

Se li respon que no i el Sr. Rovira demana que si ho saben. 

 

El Sr. Masafrets diu: “Suposo que els que estan més ficats si que ho saben. Els que tenen més bosc a Salo són: El 

Semís, el Molí, les Feixes, Cal Paradís.” 

 

Es fa l’aclariment que inicialment aquest projecte va fer-se en zona cremada, però amb els anys han agafat bosc verd. 

 

El Sr. Muns diu que de Salo, recentment va mostrar interès la mestressa de la Riereta. 

 

El Sr. Rovira pregunta: “Que hi som a temps encara de que els propietaris s’acullin? Perquè estaria bé avisar-los? 

Informar-los d’aquesta línia de subvencions!!. 

 

La Sra. Carné pregunta qui pot faltar de Sant Mateu i el Sr. Muns diu que ara s’ha apuntat el propietari del Prat, però 

que si no estava apuntat no era perquè no ho sàpigues, perquè va formar part de la Comissió inicial. 

 

El Sr. Rovira diu: “No podríem mirar quins propietaris no hi són i dir-los-hi.” 

 

El Sr. Masafrets diu que creu que els propietaris amb més finques forestals ho saben. 

 

El Sr. Muns diu que potser que el propietari estigui a l’Associació però que no hagi demanat que se li facin 

actuacions. 

 

El Sr. Rovira diu que es del parer d’informar a tots els propietaris, perquè també es vegi que des de l’Ajuntament ens 

preocupem dels propietaris i els hi fem saber possibilitats d’ajudes. 

 

El Sr. Muns diu: “Saber-ho ho saben. Tots els propietaris grans i petits de Sant Mateu de Bages, estaven en una 

agrupació que es deia “Agrupació de Propietaris Amics del Bosc” que havia estat el germen de l’ADF, i que es va 

crear per apagar foc. Quan es van fundar les ADFs, va quedar buida de contingut i quan la Diputació va venir per fer 

aquest experiment al municipi de Sant Mateu, vàrem informar a tots el propietaris d’aquesta associació. Hi havia 160 

o 170 propietaris. La intenció era que tots els propietaris de Sant Mateu entressin en aquest programa de la Diputació. 

Es van fer assemblees i es va fer una Junta de treball per negociar amb la Diputació. Realment es van fer dos Juntes, 

primer una a Castelltallat. Els tècnics de la Diputació feien unes propostes tècniques i nosaltres havíem de discutir si 

ens agradava o no. Un exemple va ser que la Diputació proposava camins de 3 metres i la Junta de Treball va dir que 

de cap manera podien ser de menys de 4 metres.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Així netegen el bosc i arreglen el camí?”. 

 

El Sr. Muns diu: “En aquests moments crec que no arreglen camins, però a l’inici si que ho feien i ho feien molt bé.  

L’arranjament del camí era un incentiu perquè la gent s’hi aboques.” 

 

El Sr. Alcalde demana als assistents si hi ha alguna cosa més a comentar i a continuació proposa als membres 

assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“En data 20/04/2018, el Cap de l’Oficina Tècnica de Prevencio Municipal d’Incendis Forestals ens ha informat que la 

Comissió de treball de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, ha aprovat el Programa anual 2018, 

que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació 2018. 

 

La Junta de la Diputació de Barcelona, en data 12/04/2018, va adoptar l’acord de convalidar l’aprovació del 

Programa Anual 2018. 

 

Atès que la normativa de l’APF, estableix que els Ajuntaments que formen part d’aquesta Associació han d’aprovar 

aquest Programa anual, proposo l’adopció del següent acord: 
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PRIMER.- Aprovar el Programa Anual 2018, que s’adjunta com annex, entre la Diputació de Barcelona, i 

l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia per la realització dels Projectes de Recuperació i 

Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2018. 

 

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia i als 

ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera.” 

 

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 DE PETICIÓ DE SUBVENCIÓ D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ GAP/664/2018, DE 4 

D’ABRIL, DE CONVOCATÒRIA PER ATORGAR COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS 

AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES, ANY 

2018.- 

 

La Secretària informa que en relació amb aquesta subvenció ha fet gestions per veure si el criteri d’atribució dels 

imports eren els mateixos que en las darreres edicions i la resposta ha estat que com la convocatòria de subvenció es 

bassa en les mateixes Bases Reguladores d’anys anteriors els criteris són els mateixos. 

 

El Sr. Rovira diu: “ Es a dir, que només pot haver un membre electe amb dedicació i que si hi ha dos, s’ha de dividir 

la subvenció.” 

 

Se li respon que sí, que és així. 

 

A continuació el Sr. Alcalde proposa als membres assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“Atès que en data 11/04/2018, ha sortit publicada al DOGC, la resolució GAP/664/2018, de 4 d’abril , de 

convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 

determinats càrrec electes locals, per a l’exercici 2018. 

 

Atès que d’acord amb l’organigrama de l’Ajuntament, hi ha un Regidor amb dedicació parcial del 35% i que per tant 

compleix amb els requisits per poder optar a aquests tipus de subvencions, proposo l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, una compensació 

econòmica per import de 510,00 euros/mensuals, per fer front a la retribució del Sr. Regidor, Enric Masafrets 

Marsiñach, que exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial del 35%,  des del dia 1 de març de 2016. 

SEGON.- Adoptar el compromís de que l’Ajuntament de Sant Mateu tindrà donat d’alta al Sr. Enric Masafrets 

Marsiñach, en el règim General de la Seguretat Social, i assumirà el pagament de les quotes empresarials que 

corresponguin. 

 

TERCER.- Autoritzar a la Secretària de l’Ajuntament, per a la signatura de tota la documentació relativa a aquest 

acord, de manera telemàtica a través de l’EACAT.” 

 

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’APROVACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE SANT 

MATEU DE BAGES I DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I VIBRACIONS.- 

 

La Secretaria informa que l’any passat ja s’havia parlat d’aquest tema i s’havia deixat sobre la taula, però en aquest 

moments és necessari aprovar-lo perquè així se’ns exigeix per poder avançar en la Modificació de les NNSS del 

municipi. 

 

La Secretària segueix dient que realment el que es fa amb el mapa és, que d’acord amb les NNSS que tenim, es donen  

unes tipologies o unes altres a les diferents zones urbanes del municipi. Tot està molt taxat per la Llei. En el nostre 
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cas, tot i que no aquesta normativa només és per les zones urbanes, si que s’han marcat zones de protecció acústica a 

Salo, Sant Mateu, Castelltallat, i Claret de Cavallers. Aquest tema afecta quan es demanen noves activitats.  

 

Es fan diferents consideracions sobre aquest tema i es creu oportú que durant el termini d’exposició pública i a la 

vista de les al·legacions que es puguin presentar, es demanarà assessorament tècnic a l’Enginyera Alba Tuca. 

 

A continuació el Sr. Alcalde proposa als membres assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“Atès que l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages va sol·licitar assistència tècnica a la Generalitat per redactar el 

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE SANT MATEU DE BAGES (MPA). 

 

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 4/08/2017 es va presentar davant del Ple de l’Ajuntament la proposta d’aprovació del Mapa de 

Capacitat Acústica del municipi de Sant Mateu, quedant sobre la taula el tema per tal de poder estudiar el Mapa amb  

més deteniment. 

 

Atès que en data 22/03/2018, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en el tràmit de petició 

d’informe sobre la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament, Règim d’Usos de les Masies i 

Cases Rurals, en ha informat de l’obligació d’aprovar el mapa de capacitat acústica. 

 

Atès que la cartografia acústica municipal, que ve conformada pel MPA, és un instrument per a la gestió ambiental 

del soroll que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que esta exposada la població i 

la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori. Aquest mapa estableix la zonificació acústica del territori 

i els valors límit d’immissió, en definitiva fixa la qualitat acústica del territori 

 

Així mateix aquest MPA, s’ha de complementar amb l’ordenança mediambiental reguladora del soroll i vibracions 

del nostre municipi, que s’ha de redactar d’acord amb aquest paràmetres. 

 

Atès l’informe de la Secretària de la Corporació de data 26/07/2017, sobre la legalitat vigent i la tramitació a seguir. 

 

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 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.” 

 

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 DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2018, SOTA LA 

MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI, FINANÇAT AMB EL 

SUPERAVIT DE L’ANY 2017.- 

 

La Secretària informa que aquesta modificació inclou els números que tenim clars i que de mica en mica anirem 

ampliant a mida que tinguem nous pressupostos d’actuacions financerament sostenibles. 

 

A continuació el Sr. Alcalde proposa als membres assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari de 2017 a l’exercici pressupostari 2018, per a la financiació 

d’inversions financerament sostenibles i per retorn de préstecs, per providència d’aquesta Alcaldia de data 

24/04/2018, es va incoar expedient de modificació de crèdits i concessió de crèdit extraordinari. 
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Ates que en data 25/04/2018, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable y el procediment a 

seguir. 

 

Considerant que, en data 25/04/2017, es va emetre informe d’Avaluació del compliment de l’Objectiu d’Estabilitat 

pressupostària i en la mateixa data es va emetre informe d’intervenció en el que es va posar de manifest el 

compliment de la Disposició Addicional 6ª de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i  

sostenibilitat financera, així com l’import que es podia aplicar a inversió financerament sostenible. 

 

Realitzada la tramitació legalment establerta i sempre que la Secretària emeti informe favorable a la següent proposta, 

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

 

ACORD 

 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2018 del pressupost en vigor, en la 

modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per a l’aplicació del superàvit pressupostari de l’any 2017 amb 

càrrec al romanent de tresoreria, amb el següent detall: 

 

Finançar les següents inversions financerament sostenibles, per la quantitat de 13.560,00 € 

 

Destinar 32.555,91 €, a retorn de préstec. 

 

El resum de les aplicacions pressupostàries a las que es destinarà el superàvit pressupostari serà. 

 

Altes en Aplicacions de Despeses 

Aplicació pressupostària Descripció P. Inicial Modificació P. Final 

Progr. Econòmica     

011 911 Amortització de préstec 26.460,00 32.555,91 59.015,91 

165 623 Millora enllumenat públic Sant Mateu. 0,00 2.800,00 2.800,00 

161 623 Projecte Aigua en Baixa Sant Mateu, 

Salo, Valls 

87.811,71 5.510,00 93.321,71 

454 619 Inversions en camins 223.004,00 4.200,00 227.204,00 

432 623 Rètols turístics 0,00 1.050,00 1.050,00 

  TOTAL  46.115,91  

 

Aquesta modificació es finança amb càrrec el romanent líquid de Tresoreria, en els termes següents: 

 

Pressupost d’ingressos 

ECONÒMICA 
Descripció Euros 

Concepte 

87000 Per a despeses generals 46.115,91 

 TOTAL INGRESSOS 46.115,91 

 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 

per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del  

Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; 

en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.” 

 

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 RATIFICACIÓ DE L’ACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 

D’APROVACIÓ DE ELS FESTES LOCALS 2019.- 

 

S’informa que ja es va haver de prendre aquest acord per Junta de Govern, atès que des de la Generalitat ens van 

informar que s’havien de comunicar les festes abans de finals d’abril i no era possible convocar Ple. 

 

A continuació el Sr. Alcalde proposa als membres assistents, l’adopció del següent acord: 

mailto:st.maeu@diba.cat


 

 

“Vist l’acord pres per la Junta de Govern de data 24/04/2018, que diu literalment: 

 

“La Secretària informa que en data d’avui s’ha rebut l’escrit del Director dels Serveis Territorials de 

Treball, Afers Socials i Família de Barcelona, en el que ens informen que malgrat encara no s’ha publicat 

l’ordre de les festes laborals per a l’any 2019, volen avançar la publicació de l’Ordre de les Festes Locals 

per l’any 2019 i que per tant, abans del 30/04/2018, s’ha de comunicar quines són les dues festes locals 

dels municipis. 

 

Atès que no es considera adient, convocar un Ple extraordinari per aquest tema i atès que es possible, 

d’acord amb la Delegació feta per Decret de l’Alcaldia de data 15/09/2017 pel qual es deleguen 

competències a aquesta Junta de Govern, que sigui aquesta Junta  l’òrgan competent per aprovar aquestes 

Festes, aprovació que haurà de ser ratificada pel Ple de l’Ajuntament, es posa el tema a votació i la Junta 

de Govern, amb el vots favorable dels Srs. J. Ullé, G. Rovira i  J. Muns, acorda: 

 

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.” 

 

Atès que la competència per l’adopció anterior és del Ple de l’Ajuntament, proposo l’adopció del següent acord: 

 

Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local, de data 24/04/2018, que fixa les següents Festes Locals per 

l’exercici 2019: 

 

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.”  

 

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 D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE DENÚNCIA A LA CRIMINALITZACIÓ DELS CDR 

PER PART DE L’APARELL DE L’ESTAT ESPANYOL 

 

A continuació els dos grups polítics de l’Ajuntament, presenten la següent moció: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes  socials oficials,  publiquen el 

següent comunicat que reproduïm de forma literal: 

"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem vist com els mitjans del règim 

han començat a difondre mentides per atacar-nos i criminalitzar-nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament 

amb les torces repressores de l'estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva repressió cap a 

nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder justificar, també, la persecució judicial. 

 

Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una suposada ''ka/e borroka" que no 

existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l'existència d'un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que 

pràcticament el pacifisme actiu com a mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per 

aturar el país. Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem consciència del poder que tenim. 

 

Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els recursos econòmics. I 

nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte esperançador: la construcció d'un país millor, des de baix i per 

a totes. També ens tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur. 

 

Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres, recepcionistes, professores, 

autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... 

Els CDR som el poble i som aquí per construir la República. 
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Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots ells poders fàctics d'un estar 

repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i seguirem al carrer, des de l'acció no violenta i reivindicativa per 

assolir els nostres objectius. 

 

No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!" 

 

Per tots aquests motius, els Grups Polítics a l’Ajuntament de Sant Mateu proposen l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER.· L’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, considera una forma d'acció política absolutament legítima, la 

protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no violenta, pròpia d'una democràcia madura. 

 

SEGON.· L’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions de 

l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra els Comitès de Defensa de la República 

vulnerant una i altra vegada tots els drets civils i polítics dels ciutadans. 

 

TERCER.· L’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, denuncia la criminalització de la protesta social, 'la repressió i la 

violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de 

manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i 

per a totes en forma de República. 

 

QUART.- Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.” 

 

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

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

 

8.- DONACIO DE COMPTE D’UN DECRET DE L’ALCALDIA SOBRE CONTRACTACIÓ DE 

PERSONAL. 

 

A continuació s’informa sobre el següent Decrets de l’Alcaldia sobre contractació de personal: 

 

D E C R E T (78/2018) 11/04/2018 

 

“Atès que per Resolució del President del Consell Comarcal del Bages, s’ha concedit una subvenció a l’Ajuntament 

de Sant Mateu, per un import de 3.172,00 € per al suport a la creació d’ocupació, mitjançant la contractació per part 

de l’ajuntament de persones amb situació de vulnerabilitat, amb una jornada de 25 hores i durant 6 mesos. 

 

Atès que es considera molt necessari disposar d’una persona de Suport Administratiu als Serveis Socials i Suport 

domiciliari. 

 

Atès que la Treballadora Social ha fet un informe sobre les persones que hi ha al municipi, que poden desenvolupar 

aquesta tasca i que es troben en una situació de vulnerabilitat social. 

 

Vist l’informe emès per Intervenció i per Secretària i vist el Reglament de Personal de les Entitats Locals, i l’article 

291 del Decret 2/2003, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre la possibilitat de 

contractar treballadors per la via d’urgència. 

 

RESOLC 

 

PRIMER.- Considerar que es necessari i urgent disposar d’una personar de suport administratiu als Serveis Socials i 

Suport domiciliari, en base a l’increment de recursos generats per l’ajut atorgat pel Consell Comarcal i per la 

Diputació de Barcelona. 
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SEGON.- Contractar a la Sra. HELENA VILA GUALS, per desenvolupar tasques de Suport Administratiu als 

serveis Socials i Suport Administratiu. 

 

TERCER.- El contracte començarà el dia 17 d’abril de 2018 i durarà fins el 16 d’octubre de 2018. L’horari serà de 

25 hores setmanals, repartides entre els 5 dies de la setmana. Amb un sou de 640,00 € mensuals, pagament extres no 

inclosos. 

 

QUART.- Afiliar a la persona abans esmentada i donar-la d’alta a la Seguretat Social. 

  

CINQUÈ.- Publicar al BOP i al DOG la contractació abans esmentada, i donar coneixement al Ple de l’Ajuntament 

d’aquesta contractació, en la primera sessió que es celebri.” 

 

Els Regidors assistents es donen per assabentats. 

 

9.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA APROVATS DES DEL 21/03/2018 FINS 

EL 27/04/2018.- 

 

A continuació es relacionen els Decrets aprovats entre el 21/03/2018 fins el 27/04/2018. 

 

51/2018 21/03/2018 Sol·licitud subvenció Oficina Suport a la Iniciativa Cultural. 

52/2018 21/03/2018 Adjudicació contracte subministrament “33 arbres per Valls de Torroella”. 

53/2018 21/03/2018 Adjudicació contracte subministrament de pantalla de projecció i projector”. 

54/2018 22/03/2018 Convocatòria sessió Ple Ajuntament dia 27/03/2018. 

55/2018 22/03/2018 Adjudicació contracte subministrament “Panel de Bústies per Castelltallat”. 

56/2018 23/03/2018 Aprovació del retorn de fiança permís d’obres 1/2017 

57/2018 23/03/2018 Adjudicació contracte serveis “Treballs de poda de 8 magnolies” 

58/2018 26/03/2018 Aprovació Padró Rebuts Taxa Llar infants, abril 2018 

59/2018 26/03/2018 Convocatòria sessió Junta de Govern, 26/03/2018 

60/2018 27/03/2018 Adjudicació contracte serveis “Trituració restes de poda efectuada a Valls de 

Torroella” 

61/2018 27/03/2018 Aprovació 1ª Modificació tècnica del projecte “Rehabilitació de la Sala Polivalent de 

Valls de Torroella, 3ª Fase, Lot 3. 

62/2018 28/03/2018 Canvi de nom del nínxol 14/B PART DRETA 

63/2018 28/03/2018 Adjudicació del contracte de serveis redacció projecte “Renovació Xarxa antiga a Sant 

Mateu de Bages” 

64/2018 29/03/2018 Modificació nomenaments membres Junta de Govern. 

65/2018 29/03/2018 Nomenaments Tinents Alcalde. 

66/2018 29/03/2018 Establiment de les delegacions de gestió dels Regidors 

67/2018 29/03/2018 Instrucció expedient condicions de l’edifici de la Pl. Ferreria referència cadastral 

3939801CG9333N0001ZB 

68/2018 29/03/2018 Comunicació servei de nòmines, mes de març. 

69/2018 29/03/2018 Petició d’ajut Catàleg Serveis Diputació 2018 

70/2018 31/03/2018 Aprovació de la relació de factures 13/2018 

71/2018 03/04/2018 Aprovació retorn de fiança permís obres 4/2017. 

72/2018 05/04/2018 Aprovació Padró Rebuts Taxa Llar infants, abril 2018-complementari 

73/2018 05/04/2018 Convocatòria sessió Ple Ajuntament dia 10/04/2018 

74/2018 05/04/2018 Aprovació de la relació de factures 14/2018 

75/2018 06/04/2018 Incoar expedient tramitació compte general de l’exercici 2017 

76/2018 07/04/2018 Convocatòria sessió Junta de Govern dia 10/04/2018 

77/2018 10/04/2018 Aprovació de la relació de factures 16/2018 

78/2018 11/04/2018 Contractació d’Helena Vila Guals. 

79/2018 12/04/2018 Adjudicació contracte menor “Dipòsit de recollida d’Aigua de 120 l. Per analitzar aigua 

provinent d’analitzador. 

80/2018 12/04/2018 Designar a Enric Masafrets, Regidor Delegat de l’Àrea de Medi Ambient i 

Sostenibilitat 

81/2018 13/04/2018 Adjudicació contracte subministrament “4 Rètols de Fusta per Sant Mateu” 

82/2018 13/04/2018 Adjudicació contracte serveis “Densinsectació i desratització instal·lacions piscina” 

83/2018 13/04/2018 Adjudicació contracte subministrament “Adquisició i instal·lació de Fanal i quadre 

elèctric a Sant Mateu” 

84/2018 13/04/2018 Autorització Moto Club Manresa, per a la celebració de la 4ª prova Campionat Trial 

Social del Bages. 

85/2018 19/04/2018 Adjudicació contracte serveis “Analítiques Piscina Municipal de Valls de Torroella 

2018” 

86/2018 20/04/2018 Donar-se per assabentat de la tinença de bestiar equí a Cal Espinac de Claret de 

Cavallers 
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87/2018 20/04/2018 Aprovació de liquidació Taxa expedició documents administratius a nom de GRUPO 

BC ASESORIA HIPOTECARIA S.L. 

88/2018 21/04/2018 Convocatòria sessió Junta de Govern dia 24/04/2018.  

89/2018 24/04/2018 Aprovació de la relació de factures 17/2018 

90/2018 27/04/2018 Comunicació servei de nòmines, mes d’abril. 

 

El Sr. Alcalde demana als assistents si hi ha algun comentari a fer en relació amb els anteriors Decrets. 

 

10.- DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 31/03/2018.-  
 

A continuació s’informa de l’estat d’execució a 31/03/2018. 

 

“Atès que l’article 207 del RDL 2/2004, Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que la intervenció de 

l’Ajuntament remetrà al Ple, per conducte de la Presidència, informació de l’execució dels pressupostos i del 

moviment de tresoreria per a operacions pressupostàries i per operacions independents i auxiliars del pressupost i de 

la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi. 

 

Atès que les bases del pressupost de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages estableixen que aquesta periodicitat sigui 

trimestral aquesta Alcaldia informa que la Secretària-Interventora de l’Ajuntament ha comunicat les següents dades 

corresponents al 1er. T. De 2018: 

  Exercici Corrent Exercicis tancat 

Ingressos 

Previsions  

Inicial 

Drets  

Reconeguts nets  

Recaptació 

liquida 

Recaptació 

líquida 

Impostos directes 226.002,00  120.615,61 5.556,24 3.542,49 

Impostos indirectes 17.000.00 8.008,55 885,83 0,00 

Taxes i altres ingressos 81.379,00 11.059,50 5.810,41 10.234,37 

Transferències corrents 252.254,00 45.922,22 37.342,61 32.845,87 

Ingressos patrimonials 10,00 0,00 0,00 0,00 

Venda inversions reals  0,00  0,00 0,00 0,00 

Transferències de capital  306.269,00  19.510,99 19.510,99 67.834,03 

Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passius financers 245.475,34 0,00  0,00 0,00 

TOTAL INGRESSOS 1.273.914,00 202.116,87 69.110,08 114.456,76 

  Exercici Corrent Exercicis tancats 

Despeses 

Crèdits 

inicials  

Pressupostaris 

Obligacions 

reconegudes 
Pagaments líquids Pagaments líquids 

Despeses de personal 200.026,00 44.884,63 44.884,63 0,00 

Despeses béns corrents i serveis 294.858,00 55.021,79 46.753,58 33.324,63 

Despeses financeres 1.325,00 276,49 276,49 0,00 

Transferències corrents 30.360,00 0,00 0,00 0,00 

Inversions reals 707.655,00 89.024,08 61.815,00 31.051,33 

Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passius financers 39.690,00 6.127,82 6.127,82 0,00 

TOTAL DESPESES 1.273.914,00 195.334,81 159.857,52 64.375,96 

 

Operacions independents i auxiliars del pressupost: 

Cobraments NP 72.330,73 

Cobraments pendents aplicació 0,00 

Pagament NP 80.704,08 

mailto:st.maeu@diba.cat


Pagaments pendents aplicació 700,00 

 

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

 

Donar-se per assabentats de l’execució del pressupost i del moviment de tresoreria per a operacions pressupostàries 

independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació a 31/03/2018.” 

 

Els membres assistents es donen per informats. 

 

11.- DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ D’INTERVENCIÓ SOBRE 

COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, I RESTA DE DOCUMENTACIÓ 

SOBRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL A 31/03/2018, PRESENTADA AL MINISTERI D’HISENDA.-  

 

A continuació es dona compte de l’informe d’avaluació d’intervenció sobre compliment dels objectius de la llei 

orgànica 2/2012: 

 

“L’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i  

sostenibilitat financera, estableix que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre s’ha de 

trametre diversa documentació, al Ministeri d’Hisenda. 

 

La Secretària-Interventora de l’Ajuntament ha informat que s’han tramès les següents dades corresponents al 4rt. T. 

de 2017: 

 

1.- El calendari i pressupost de tresoreria, a 31/12/2017 que conté els seus cobraments i pagaments mensuals per 

rúbriques incloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria. El resum del qual és el següent 

 

2.-Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini: 

CONCEPTE 
Deute viu final 

31/12/2017 

VENCIMENT PREVIST 

ABRIL MAIG JUNY 

Deute a curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deute a llarg termini 170.816,77 2.121,50 2.909,22 1.100,94 

Operacions amb entitats de crèdit 46.540,13 1.100,17 1.100,56 1.100,94 

Deute amb Administracions Públiques 37.981,89 0,00 1.808.66 0,00 

Altres operacions de crèdit 86.294,75 1.021,33 0,00 0,00 

Total deute viu  170.816,77 2.121,50 2.909,22 1.100,94 

 

3.- Perfil de venciments del deute dels pròxims deu anys. 

CONCEPTE 
VENCIMENTS PREVISTOS EN L’EXERCICI 

2019 2020 2021 2022 2023 
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Operacions amb entitats de crèdit 13.269,10 13.324,91 10.030,44 0,00 0,00 

Deute amb Administracions públiques 7.234,64 7.234,64 7.234,64 7.234,64 3.617,35 

Altres operacions crèdits 18.782,72 15.982,65 6.192,32 4.085,32 4.085,32 

Total venciments 39.286,46 36.542,20 23.457,40 11.319,96 7.702,67 

 

CONCEPTE 
VENCIMENTS PREVISTOS EN L’EXERCICI 

2024 2025 2026 2027 2028 

Operacions amb entitats de crèdit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deute amb Administracions Públiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres operacions de crèdit 4.085,32 4.085,32 4.085,32 4.085,32 3.063,76 

Total venciments 4.085,32  4.085,32 4.085,32 4.085,32 3.063,76 

 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Donar-se per assabentat de que s’ha acomplert la normativa vigent i s’ha tramès al Ministeri d’Hisenda 

per mitjans telemàtics, la documentació que exigeix l’Ordre  HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica la 

Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 

previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent 

al 1er. Trimestre de 2018.” 

 

Els membres assistents es donen per informats. 

 

12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.- 
 

A continuació el Sr. Alcalde diu que no hi ha cap assumpte sobrevingut i demana als Regidors assistents si en tenen 

algun, i els Regidors assistents informen que no. 

 

13.- PRECS I PREGUNTES.- 

 

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

informen que no. 

 

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde dona les gràcies i aixeca la sessió, a les 20:30, 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. 

mailto:st.maeu@diba.cat

		2018-05-29T09:20:44+0200
	CPISR-1 C JOAN ULLÉ CASTELLÀ


		2018-05-29T09:21:12+0200
	39325184Z MONTSERRAT ANTON (R: P0822900G)




