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

BAGES EL DIA VINT-I-CINC D’OCTUBRE DE 2017 

 

ASSISTENTS 
 

President 
Joan Ullé i Castellà 

 

Tinents d’Alcalde 

Joan Muns i Botinas 

Dídac Ullé i Haro 

 

Regidors 
Enric Masafrets i Marsiñach 

Gabriel Rovira i Gangonells. 

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 20:13 hores del dia 25 d’octubre de 2017, 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. 9/2017. 

 

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 20:14, 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.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

DE L’AJUNTAMEN DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2017 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 

PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2017. 

 

La Secretària informa que els esborranys de les actes de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 29 de 

setembre de 2017 i de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 13 d’octubre, han estat lliurades amb 

anterioritat als Regidors i per tant no es procedeix a efectuar la seva lectura. 

 

Et sotmet a votació els esborranys de les dues actes, i el Ple las aprova per unanimitat. 

 

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 

FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER L’ANY 2018 I SEGÜENTS.- 
 

El Sr. Alcalde diu: “Com ja es va parlar anteriorment, no es toca res, excepte l’aigua de Castelltallat i també hi ha 

noticies sobre la Mancomunitat i la Taxa d’escombraries i dóna la paraula al Sr. Masafrets, representant de la 

Mancomunitat” 

 

El Sr. Masafrets diu: “Dilluns vàrem tenir reunió pel tema de les Ordenances”. 

 

El Sr. Rovira demana si afectarà a l’Ordenança Fiscal. 

 



La Secretària diu que en el cas de la Taxa d’Escombraries, l’ajuntament de Sant Mateu ha d’aprovar el que aprova la 

Mancomunitat i que en principi l’ordenança l’aprova la Mancomunitat, però nosaltres també l’hem de ratificar. En 

cas de no aprovar els preus que marca la Mancomunitat, l’Ajuntament hauria d’assumir la diferència. 

 

El Sr. Masafrets diu: “Hi ha una cosa que ens van dir a la reunió de Mancomunitat i és que la bonificació que hi havia 

amb les tarjetes per anar a la deixalleria, a partir de l’any vinent s’haurà de fer càrrec cada Ajuntament. Bàsicament hi 

ha dos temes importants, un que costa molt fer quadrar els números al pressupost; perquè s’han de portar els residus a 

Viladecavalls i això puja molts cèntims i l’altre problema és que els rebuts es cobren al juny i per tant de l’1 de gener 

al 30 de juny que comencen a arribar els ingressos dels rebuts, la Mancomunitat està a zero. De totes maneres us ho 

puc explicar una mica per sobre, es va acordar que tots els rebuts de la Taxa d’escombraries s’apujarien un 15,2%. 

Perquè aquest augment? El tema de l’abocador és el que s’ha apujat més, l’any passat hi havia un pressupost de 

125.000,00 € (són tots els municipis de la Mancomunitat), de 125.000,00 €, hem passat a 147.000,00 €, aquí ja hi ha 

22.000,00 € d’increment. El gas-oil: l’any passat també anava més barat, ara s’ha apujat bastant i s’ha previst un 

increment de 3.000,00 €, l’any passat hi havia pressupostats 16.900,00 € i aquest any s’ha pressupostat 19.000,00 €. 

El personal amb les puges obligatòries que hi ha, passa de 65.000,00 € a 71.000,00 €. Això comporta que s’ha passat 

d’un pressupost total de 264.000,00 € a 298.000,00 €. En relació amb els ingressos hi havia un pressupost de 

238.000,00 i aquest any, amb aquest augment passaríem a 285.000,00 €.” 

 

La Secretària pregunta com es financen els ingressos. 

 

El Sr. Masafrets diu: “Bàsicament amb les taxes, perquè de subvenció ja no es compte res. Abans hi havia una 

aportació dels Ajuntaments, que ara no hi és.” 

 

El Sr. Rovira demana: “Això que expliques, com es tradueix en el nostre padró d’escombraries?” 

 

El Sr. Masafrets diu: “S’agafa tot el padró de la Mancomunitat i es fa l’operació de que s’ha de cobrir el pressupost 

de 298.000,00 € amb tota la Mancomunitat”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Però jo pregunto en que es tradueix en el nostre padró. Quant s’han d’augmentar els rebuts 

d’escombraries en aquets números.” 

 

El Sr. Masafrets diu: “El 15,2 %. Cada rebut s’ha de pujar el 15,2 %. L’any passat hi havia un rebut de 118,00 €, i es 

passa a 136,00 €; això sense la bonificació de la deixalleria.”  

 

El Sr. Rovira diu: “Per explicar això s’ha de fer una campanya informativa una mica potent.” 

 

El Sr. Masafrets diu: “I això no s’ha acabat aquí”. 

 

El Sr. Rovira diu: “D’això en parlem a cada Ple. Però si en parlem i no avancem!!!” 

 

El Sr. Masafrets diu: “Sí que hi ha una cosa, que ens vàrem entretenir a fer. Si comptem els 136,00 €, dividits per dia 

i per família, surt a 0,37 € per dia. Són 0.37 €/dia, perquè tu tinguis dret a que et recullin les escombraries vora de 

casa.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Però això és màrqueting...!!!” 

 

El Sr. Masafrets diu: “Si ens ho mirem bé, és que sempre estem parlant del rebut de les escombraries.. però els mòbils 

quan ens costen? I els paguem i ningú es queixen. Ara pugem un 15% i hi haurà gent que diran, perquè aquest 

15%...!” 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo personalment no dic això. Però hem de fer alguna cosa perquè això no pugi tant. Reciclar més.. 

perquè no es portin tantes tones. Que és el que està fent la comarca. Des del porta a porta en llocs més grans, fins a 

diferents àrees de contenidors. Això és el que hem de fer.” 

 

La Sra. Trulls diu: “S’ha comptat els municipis que fan el porta a porta, si surt més econòmic o més car”. 

 

El Sr. Rovira diu: “A la televisió vaig veure que d’avui a demà passen a reciclar d’un 30% a un 60%” 

 

El Sr. Masafrets diu: “D’entrada, pel fet de fer el porta a porta, el rebut no baixa”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Però si la gent recicla i al Bages es passes d’un 30% que està ara a un 60%, al final això es 

traduiria en una rebaixa del rebut”. 

 

El Sr. Masafrets diu: “Imaginem que ara aquí reciclem el 100%, aquest 147.000,00 € que han pressupostat no hi 

serien; perquè no entrarien tones a l’abocador del Consorci.” 
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El Sr. J. Ullé diu: “Al contrari, com reciclaries generaries diners del que recicles Potser seria insignificant perquè el 

transport se t’ho menjaria, però no hi hauria despesa”. 

 

El Sr. Masafrets diu: “La del Consorci és la partida més important.” 

 

La Secretària demana si el Consorci ens cobra pel que recull del vidre i plàstic i se li respon que no, que més aviat 

resta, ni que resti poc. 

 

El Sr. Masafrets diu: “Justament, ara que parlem d’això, l’altre dia vàrem estar amb la Montse Rosell d’Ambiens, pel 

tema dels containers i es va per fer àrees complertes i treure tots els containers, siguin del tipus que sigui, que estiguin 

sols. Excepte comptades excepcions en alguns punts que no es pugui fer àrea. A Valls es va dir que s’havien de treure 

els containers de la Ctra. de Salo. El d’envasos de la Plaça del Qualque es va dir de treure’l i contrapartida s’intentarà 

fer una àrea completa a l’entrada dels pisos de protecció oficial. A Valls quedarien 4 àrees completes, que seria al 

costat dels Pisos de Protecció Oficial, a sota de la Plaça Sant Josep, a la Plaça del costat de la Zona Industrial i a la 

zona del Camp de Fútbol.” 

 

Es comenta que a la zona del Camp de Fútbol faltava la d’orgànica i se li diu que segurament en aquests moments ja 

hi és, perquè es va quedar que es posaria de seguida. 

 

El Sr. Rovira diu: “A la Plaça al costat de les Galeries, cada vegada hi ha més bosses negres.” 

 

El Sr. Masafrets diu: “El dia que vàrem anar, vàrem obrir bosses i hi havia 3 sacs plens de bosses de ganxitos plens. 

Segurament caducats”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Jo ho trauria tot d’allà i ho posaria a la Ctra. de Salo.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Els únics que potser posarien pegues són els de les Galeries que haurien de fer una excursió fins 

allà. Però de totes maneres...,  no ho sé!” 

 

La Secretaria diu: “La Montse d’Ambiens havia comentat de posar un container específic per aquesta empresa”. 

 

El Sr. Masafrets diu: “Però llavors hauria de ser a càrrec seu.” 

 

La Sra. Carné comenta que també es va parlar de que les industries, ni que tinguin containers de reciclatge, també 

haurien de pagar escombraries domèstiques i se li respon que si, que es revisarà. 

 

El Sr. Ullé diu: “Es que si tiren ganxitos i els treuen de les bosses i ho tiren a l’orgànica, no passa res. El problema és 

tirar-ho al rebuig” 

 

El Sr. Masafrets diu: “Hi havia el container verd, ple amb 3 sacs”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Sempre està igual. A més a més els deixen sempre oberts. No tenen ni la més mínima precaució de 

posar-ho bé perquè hi càpiga bé. Però el cartró si que el dobleguen i el tiren bé.” 

 

La Sra. Carné demana: “Ja està tot localitzat lo dels containers i ja se sap que s’ha de fer?” 

 

El Sr. Masafrets diu: ”La última paraula la tindran els del Consorci. No va dir quin dia ho tindria. Tornant al tema del 

containers de la Plaça, si sembla que és millor posar-ho a la Ctra. de salo, hauria de trucar a la Montse Rosell, perquè 

fes la proposta allà” 

 

La Secretària diu: “Que estudiï les dues possibilitats.” 

 

La Sra. Trulls diu: “O convocar a la gent a veure que diu.” 

 

La Secretària diu que també se’ls hi havia de comentar el tema dels aparcaments de davant de les Galeries. 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo ja els hi he parlat una mica. Els mestres ara, xapó, estant complint.” 



El Sr. Masafrets diu: “Si des del Consorci es fa cas a la proposta de la Montse Rosell, encara anirem mig bé.” 

 

La Sra. Carné diu: “El Consorci també té pressa perquè ens posem al dia”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Bé. No hi ha més remei que aprovar aquest 15%?” 

 

El Sr. Ullé diu: “També hi ha uns números fets a nivell de pobles, si vols fer un cop d’ull. Són una mica per sobre, 

però per fer-se una idea del que Sant Mateu generem.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Posem-ho ja en un proper Ple o en una propera reunió per veure que se’ns acut fer. Perquè sino 

comencem d’aquí al proper any...” 

 

La Sra. Trulls diu que posar àrees completes és una gran idea. 

 

La Secretària diu que l’altre import que és modifica és el de l’Aigua i que les altres ordenances es modifiquen per 

ajustar-les a les directrius marcades per l’ORGT, però que no es toquen preus. 

 

La Secretària també diu que el calendari fiscal que s’ha passat com a proposta no és correcte, perquè quan es va fer la 

proposta, l’ORGT encara no ens l’havia dit. 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo l’any passat ja vaig fer un comentari de si no es podia fer d’una manera que no s’ajuntessin tant 

els pagaments. Una de les coses que em sobte és que la taxa d’escombraries domèstiques i les industrials van en 

períodes diferents.” 

 

La Secretària diu que això ho marca l’ORGT i que no sap el perquè, però que és un tema que no podem intervenir des 

de l’Ajuntament. 

 

El Sr. Rovira diu: “Més que res, perquè l’IBI i les escombraries, que són dos rebuts forts, van en el mateix període”. 

 

El Sr. Masafrets diu: “Justament això també es va comentar en la reunió de la Mancomunitat. L’any passat ja es va 

demanar per canviar el període, perquè a la Mancomunitat li aniria més bé cobrar a principis d’any i a la gent no se li 

ajuntaria amb l’IBI i amb l’Impost dels cotxes.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Els cotxes van entre el mes 3 i el mes 5 i després l’IBI i les Escombraries entre el mes 5 i el mes 

7.” 

 

La Secretària diu que per la gent de pagès si que va bé que l’IBI es pagui el juny o juliol, perquè després la rústega es 

paga a l’octubre. 

 

El Sr. Rovira diu: “Per això l’any passat demanàvem si fos possible passar les escombraries al 3er. període, i fer el 

1er. període vehicles, el 2on. període l’IBI i el 3er. període les escombraries.” 

 

La Secretària diu que l’IBI no el podem tocar, perquè l’ORGT ho té establert així i les escombraries si es triguen tan a 

cobrar la Mancomunitat no s’ho pot permetre. També diu que a nivell municipal si que ens van bé aquests períodes de 

pagament. 

 

A continuació el Sr. Alcalde presenta a consideració del Ple, la proposta d’acord que diu literalment així: 

 

“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 

reguladores dels tributs locals. 

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels 

respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran 

com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates 

d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels 

preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar 

compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes 

han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 

comunicació informativa als ciutadans. 
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Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós 

de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 

tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 

proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada 

a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

 

En aquest sentit les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals, obeeixen, al 

compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels 

següents 

 

A C O R D S 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i 

Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2018 i següents, així com el 

seu text refós. 

 

SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a 

continuació es relacionen, així com el seu teu refós:  

 

Ordenança Fiscal núm. 2  reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 

Ordenança Fiscal núm. 4  reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 

Ordenança Fiscal núm. 6  reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 

l’activitat dels ciutadans i  les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o 

declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les 

revisions periòdiques. 

Ordenança Fiscal núm. 7  reguladora de la Taxa  per aprofitaments especials del domini públic a favor 

d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua. 

Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 

matèria d’urbanisme. 

Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals. 

 

TERCER.- Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el 

text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

QUART.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text 

complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al 

de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els 

termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 

definitivament aprovats. 

 

CINQUÈ- Aprovar el següent calendari fiscal: 

 

- IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.  Del 01/03/2018 al 04/05/2018. 

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS  Del 02/05/2018 al 05/07/2018. 

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RUSTICS EDIFICATS Del 03/09/2018 al 05/11/2018. 

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS  Del 03/09/2018 al 05/11/2018. 

- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES  Del 17/09/2018 al 19/11/2018. 

- TAXA GESTIO RESIDUS DOMESTICS.   Del 02/05/2018 al 05/07/2018. 

- TAXA GESTIO RESIDUS COMERCIALS.   Del 03/09/2018 al 05/11/2018. 

- TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL    Del 02/05/2018 al 05/07/2018. 



 

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’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/2017, SOTA LA 

MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT PER GENERACIÓ DE CRÈDITS.- 

 

La Secretària informa que degut a les contractacions que s’han hagut de fer en els Serveis Socials, de suplència per 

vacances i per baixes la partida de personal de Serveis Socials ha quedat insuficient i per això es proposa una 

modificació de crèdits amb càrrec a l’ajut donat per la Diputació de Barcelona de foment de l’ocupació, que a 

principis d’any no es va utilitzar tot perquè en aquell moment no era necessària. 

 

El Sr. Alcalde presenta a consideració del Ple, la proposta d’acord que diu literalment així: 

 

“Atès que la Diputació de Barcelona ens ha concedit una subvenció per import de 14.293,76 €, dins del “Programa 

complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018”, dels quals per acord del Ple de l’Ajuntament de data 

25/04/2017, es van destinar 7.768,00 € a despeses de retribucions del personal de la Brigada. 

 

Atès que es considera necessari seguir mantenint els serveis socials tal i com els tenim a l’actualitat i vist que la 

financiació dels mateixos és actualment insuficient, es considera oportú destinar part de la subvenció concedida per la 

Diputació a fer front a les despeses de remuneracions dels Serveis Socials. 

 

Vist l’informe de la Secretària de la Corporació sobre el procediment a seguir i vist l’informe d’intervenció proposo 

l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm 8/2017, de suplement de crèdit, sota la 

modalitat de Generació de crèdits per majors ingressos, segons el següent desglòs: 

 

Aplicació 

pressupostària Concepte 

Crèdits 

inicials Modificació 

 Crèdits 

definitius 

461,00 

Transferències corrents Diputació- Programa 

foment ocupació  77.086,00 4.200,00 81.286,00 

 TOTAL  3.700,00  

 

Aquests imports aniran destinats a finançar les següents partides: 

 

Aplicació 

pressupostària Concepte 

Crèdits 

inicials Modificació 

 Crèdits 

definitius 

231-131 Laboral temporal – Serveis Socials 21.119,00 2.800,00 23.919,00 

231-131 Quota social- Serveis Socials 6.616,00 900,00 7.516,00 

231-23120 Dietes Serveis Socials 1.100,00 500,00 1.600,00 

 TOTAL  4.200,00  

 

SEGON.- Exposar al públic el present acord, junt amb els expedients corresponents, en el BOP i en el tauló d'Edictes 

de la Corporació. 

 

TERCER.- Si no es presenten reclamacions contra aquest acord d'aprovació inicial, s'entendrà elevat a definitiu, 

sense necessitat de nou acord.” 

 

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.- DONACIO DE COMPTE DE DOS DECRETS DE L’ALCALDIA SOBRE TEMES DE CONTRACTACIO 

DE PERSONAL 

 

El Sr. Alcalde diu que es refereixen a la contractació del Xavier Mazàs i de la Teresa Bonjoch. 

 

La Secretària diu que fins ara la Teresa Bonjoch estava contractada amb un ajut del Consell Comarcal per un termini 

de 6 mesos i 25 hores i com s’ha vist que tenim aquesta altra subvenció s’ha pogut contractar per un nou període per 

4 hores diàries, tal i com l’havíem tingut anteriorment. 

 

Els Decrets de l’Alcaldia sobre temes de personal, són els següents: 

 

D E C R E T (201/2017) (11/10/2017) 
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“Atès que en data 17/10/2017, acaba el contracte de la Sra. Teresa Bonjoch, per a desenvolupar tasques d’auxiliar de 

la llar. 

 

Atès que es considera molt necessari seguir prestant el servei d’Auxiliar de la Llar tal i com s’ha vingut prestant fins 

ara. 

 

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. 

 

Atès que la Diputació de Barcelona ha concedit un ajut que pot destinar-se a la contractació d’aquesta persona. 

 

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. 

 

HE RESOLT 

 

PRIMER.- Considerar que es necessari i urgent continuar prestant els Serveis Socials actuals, que es consideren 

serveis prioritaris i per tant contractar una persona per prestar serveis d’Auxiliar de la Llar, en base a l’increment de 

recursos generats per l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, programa complementari de foment de l’ocupació 

local 2017, en el si del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

 

SEGON.- Contractar a la Sra. TERESA BONJOCH RIBERA, per desenvolupar tasques d’Auxiliar de la Llar, dins 

dels Serveis Socials Bàsics del municipi. 

 

TERCER.- El contracte començarà el dia 18 d’octubre de 2017 i durarà fins el 31 de gener de 2018. L’horari serà de 

20 hores setmanals, repartides entre els 5 dies de la setmana. Amb un sou de 507,00 € 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.” 

 

D E C R E T (209/2017) (18/10/2017) 
 

“Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 23/02/2017 va aprovar el 

Programa complementari de foment de l’ocupació 2017-2018, havent-se atorgat a aquest Ajuntament, una subvenció 

de 28.593,76 €, repartida en dues anualitats de 14.296,88 € cada una. (17/X/233888). 

 

La finalitat d'aquest programa és fomentar l'ocupació al conjunt de la demarcació de Barcelona. 

 

Aquest Ajuntament ha sol·licitat acollir-se a la Línia 2. Dinamització econòmica de petits municipis, que permet 

subvencionar despeses corresponents al Capítol 1 del pressupost, vinculades a noves contractacions. 

 

Vistes les característiques de les persones en atur del nostre municipi i les nostres necessitats.  

 

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.  

 

HE RESOLT 

 

PRIMER.- Considerar que es necessari i urgent contractar a una persona per desenvolupar treballs d’OPERARI DE 

BRIGADA per desenvolupar activitats relacionades amb sectors prioritaris i serveis públics essencials del municipi, 

en base a l’increment de recursos generats per l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, dins del “Programa 

complementari de foment de l’ocupació 2017-2018”,  

  



SEGON.- Contractar al Sr. JOSE JAVIER MAZAS GARCIA, per desenvolupar tasques d’Operari de Brigada del 

municipi de Sant Mateu de Bages. 

 

TERCER.- El contracte començarà el dia 25 d’octubre de 2017 i durarà fins el 29 de desembre de 2017. L’horari 

serà de 40 hores setmanals, repartides entre els 5 dies de la setmana. Amb un sou de 1.046,36 € mensuals, pagament 

extres 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. 

 

5.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA APROVATS DES DEL 25/09/2017 FINS el 

20/10/2017.- 

 

A continuació es relacionen els Decrets aprovats entre el 31/07/2017 fins el 22/09/2017. 

 

184/2017 25/09/2017 Contractació del projecte “Subministrament de rètols a Castelltallat i Salo” 

185/2017 25/09/2017 Contractació del projecte “Subministrament de rètols a Sant Mateu” 

186/2017 25/09/2017 Contractació del projecte “Subministrament de rètols a Coaner i Valls de Torroella” 

187/2017 26/09/2017 Convocatòria sessió Ple de l’Ajuntament pel dia 29/09/2017. 

188/2017 27/09/2017 Aprovació de la relació de factures 37/2017. 

189/2017 28/09/2017 Aprovació de la relació de nòmines del mes de setembre. 

190/2017 28/09/2017 Concessió permís AMPA Escola Sant Esteve-SER El Cardener per utilització gimnàs 

escola, per activitats extraescolars. 

191/2017 28/09/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern pel dia 29/09/2017. 

192/2017 29/09/2017 Reclamació documentació complementària a Gastronomia Tomas S.L., per continuar 

amb la tramitació d’expedient de comunicació ambiental per l’obertura de Salo de 

Banquets al c/ Industria  de Valls de Torroella. 

193/2017 30/09/2017 Aprovació de la relació de factures 39/2017. 

194/2017 04/10/2017 Aprovació del padró d’assistència llar infant, mes d’octubre 2017. 

195/2017 06/10/2017 Convocatòria sessió Ple de l’Ajuntament pel dia 10/10/2017. 

196/2017 09/10/2017 Deixar sense efecte la convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament pel dia 

10/10/2017. 

197/2017 09/10/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern pel dia 10/10//2017. 

198/2017 10/10/2017 Aprovació de la relació de factures 40/2017. 

199/2017 10/10/2017 Reclamació documentació complementària a Josep Duocastella Selvas, en relació amb 

el permís d’obres de Rehabilitació de la Casa de Cal Pujol. 

200/2017 11/10/2017 Convocatòria sessió Ple de l’Ajuntament pel dia 13/10/2017. 

201/2017 11/10/2017 Contractació de M. TERESA BONJOCH RIBERA, per tasques relacionades amb 

serveis socials. 

202/2017 13/10/2017 Procedir a la devolució de la fiança presentada per Comercial Industrial Hilatexa S.A,  

203/2017 13/10/2017 Aprovació de  la factura de càrrec del Servei Català de la Salut, per la prestació de 

serveis 3er. T. 2017. 

204/2017 13/10/2017 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte “Rehabilitació de la Sala 

Polivalent de Valls de Torroella, 3ª Fase, LOT-1”, presentat per l’empresa 

TALLERES PALAUTORDERA. 

205/2017 13/10/2017 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte “MILLORA DEL RAVAL DE 

MEJA”, presentat per l’empresa Excavacions Miralles S.L. 

206/2017 16/10/2017 Incoació expedient administratiu d'ordre d'execució a WHACK 2000,SL, per retirada 

de runes a la Finca Jaumandreu. 

207/2017 18/10/2017 Aprovar el padró corresponent a la relació de rebuts de la Taxa d’assistència a la Llar 

d’Infants municipal,  corresponent a 2 altes noves del mes d’Octubre de 2017, que 

importa  117,00 €. 

208/2017 18/10/2017 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte “Rehabilitació de la Sala 

Polivalent de Valls de Torroella, 3ª Fase, LOT-3”, presentat per l’empresa 

EXCAVACIONS DUOCASTELLA. 

209/2017 18/10/2017 Contractació de JOSE JAVIER MAZAS GARCIA, per tasques d’operari de brigada 

210/2017 18/10/2017 Presentar al·legacions en relació amb la proposta de resolució provisional emesa per 

l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada en data 22/09/2017, de canvi no substancial 

de l’autorització ambiental, sol·licitada per l’empresa EFIENERGIA S.L. 

211/2017 20/10/2017 Convocatòria sessió Ple de l’Ajuntament pel dia 25/10/2017 
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El Sr. Alcalde demana si hi ha alguna cosa a comentar en relació amb els anteriors Decrets i la Secretària informa que 

en els Decrets anteriors hi ha uns quants relatius a l’adjudicació del projecte de “Rehabilitació de la Sala Polivalent de 

Valls”, que suposen que les obres ja es poden tirar endavant. 

 

El Sr. Rovira diu: “L’altre dia em van comentar que no podien fer el dinar de la Marató, perquè les obres acabaven el 

dia 19 de desembre i que encara estarien muntant”. 

 

El Sr. Ullé diu: “No és així. Potser no ens vàrem explicar. La data d’entrega és a començaments de desembre, però 

llavors es va comptar que el més normal és que hi fossin les grades per tot el tema de sonorització i altres coses que 

poguessin sorgir. No es va veure prudent programar un acte i que després no es pugui fer. Per això es va recomanar a 

veure si es podia fer en un altre lloc.” 

 

El Sr. Rovira diu: “De vegades les informacions arriben tergiversades. Em van dir que els hi havien dit que no es 

podia fer la Marató a la Sala Polivalent, perquè l’Ajuntament havia dit que encara no s’hauran acabat les grades. Jo 

vaig dir que si havien dit els de l’Ajuntament això, no seré jo el que ho desmenteixi. No és el que havíem quedat, 

però ja ho aclarirem. El que em dieu ara és una altra cosa.” 

 

El Sr. Ullé diu: “També serà tot molt tendre. Estaran muntades, però potser no serem prou hàbils per tancar-les i 

tornar-les a muntar.” 

 

El Sr. Rovira diu: “I on es farà?”. 

 

La Secretària informa que ho han endarrerit. 

 

La Sra. Trulls diu: “Sí, ho han endarrerit, però crec que no tindran ningú. Serà el 27 de gener”. 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Es proposava d’anar a Salo, però és un enrenou”. 

 

El Sr. Rovira diu que a Salo aquell dia també feien el “Caga Tió”. 

 

La Sra. Trulls diu: “També es va parlar d’anar a Palà, però tenien problemes amb les neveres i altres coses” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Amb la mateixa filosofia els del Ping-pong van demanar de fer un torneig i ja se’ls hi va dir que 

era difícil. No només el torneig, sino la utilització de la sala en aquests dos mesos. S’afecten tots aquests actes en 

previsió de que el dia de Nadal pugui estar en condicions.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo crec que prima una mica tenir les grades pels Pastorets.” 

 

La Sra. Carné demana: “Qui porta el tema de recollida de cèntims i demés, perquè nosaltres si que el farem quan 

toqui”. 

 

Se li respon que la Treballadora Social. 

 

6.- DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 30/09/2017.-  
 

A continuació s’informa de l’estat d’execució del pressupost a 30/09/2017. 

 

“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 3er. T. De 2017: 

  Exercici Corrent Exercicis tancat 



Ingressos 

Previsions  

Inicial 

Drets  

Reconeguts nets  

Recaptació 

liquida 

Recaptació 

líquida 

Impostos directes 222.258,00  210.438,84 168.668,20 2.727,21 

Impostos indirectes 14.000.00 30.021,98    30.021,98 0,00 

Taxes i altres ingressos 83.815,00 59.274,27 57.483,68 9.735,39 

Transferències corrents 292.577,00 227.005,35 193.788,98 35.492,33 

Ingressos patrimonials 8,00 0,00 0,00 0,00 

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

Transferències de capital  446.831,91  25.169,27 25.169,27 185.193,43 

Actius financers 245.475,34 0,00 0,00 0,00 

Passius financers  0,00  0,00 0,00 

TOTAL INGRESSOS 1.324.853,25 551.909,71 475.132,11 233.148,36 

  Exercici Corrent Exercicis tancats 

Despeses 

Crèdits 

inicials  

Pressupostaris 

Obligacions 

reconegudes 
Pagaments líquids Pagaments líquids 

Despeses de personal 189.624,00 138.015,43 138.015,43 0,00 

Despeses béns corrents i serveis 334.218,00 183.349,89 177.377,30 19.157,09 

Despeses financeres 1.690,00 1.219,89 1.219,89 0,00 

Transferències corrents 30.710,00 11.700,00 11.700,00 0,00 

Inversions reals 723.011,25 270.634,98 238.835,74 53.880,35 

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

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

Passius financers 45.600,00 37.821,25 37.821,25 0,00 

TOTAL DESPESES 1.324.853,25 642.741,44 604.969,61 73.037,44 

 

Operacions independents i auxiliars del pressupost: 

Cobraments NP 231.106,13 

Cobraments pendents aplicació -0,03 

Pagament NP 283.257,59 

Pagaments pendents aplicació 3.895,00 

 

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 30/09/2017.” 

 

Els Regidors assistents es donen per assabentats. 

 

7.- 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 30/09/2017, PRESENTADA AL MINISTERI D’HISENDA.-  

 

A continuació s’informa sobre l’informe d’avaluació d’intervenció. 

 

“El Sr. Alcalde presenta a consideració del Ple, la proposta d’acord que diu literalment així: 

 

“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 3er. T. 

de 2017: 

 

1.- El calendari i pressupost de tresoreria, a 30/09/2017 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: 

 

Concepte Recaptació/Pagaments reals 

Trimestre tancat Recaptació/Pagament acumulats final trimestre 

CORRENT TANCAT TOTAL 
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No Inclos 

PMP 

Inclos 

PMP 

TOTAL No 

inclòs 

PMP 

Inclòs 

PMP 

 

Fons Líquids inici 

periode 

      121.392,82 

Cobrament 

pressupostari 

  475.132,11   233.148,36 708.280,47 

Cap. 1   168.668,20   2.727,21 171.395,41 

Cap. 2     30.021,98   0,00 30.021,98 

Cap. 3   57.483,68   9.735,39 67.219,07 

Cap. 4   193.788,98   35.492,33 229.281,31 

Cap. 5   0,00   0,00 0,00 

Cap. 6   0,00   0,00 0,00 

Cap. 7   25.169,27   185.193,43 210.362,70 

Cap. 8   0,00   0,00 0,00 

Cap. 9   0,00   0,00 0,00 

Cobraments NP   232.106,13   0,00 232.106,13 

Cobraments pendents 

aplicació 

  -0,03   0,00 -0,03 

Pagaments 

pressupostaris 

427.592,31 177.377,30 604.969,61 0,00 73.037,44 73.037,44 324.615,66 

Cap. 1 138.015,43 0,00 138.015,43 0,00 0,00 0,00 138.015,43 

Cap. 2 0,00 177.377,30 177.777,30 0,00 19.157,09 19.157,09 196.534,39 

Cap. 3 1.219,89 0,00 1.219,89 0,00 0,00 0,00 1.219,89 

Cap. 4 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 11.700,00 

Cap. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap. 6 238.835,74 0,00 238.835,74 0,00 53.880,35  53.880,35 292.716,09 

Cap. 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap. 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap. 9 37.821,25 0,00 37.821,25 0,00 0,00 0,00 37.821,25 

Pagament NP 283.257,59  283.257,59 0,00 0,00 0,00 283.257,59 

Pagaments pendents 

aplicació 

3.895,00 0,00 3.895,00 0,00 0,00 0,00 3.895,00 

Fons líquids final 

període 

      96.619,75 

 

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

 

CONCEPTE 
Deute viu final 

30/06/2019 

VENCIMENT PREVIST 

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

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

Deute a llarg termini 219.660,24 2.119,18 4.497,81 1.098,62 

Operacions amb entitats de crèdit 53.132,71 1.097,85 1.098,24 1.098,62 

Deute amb Administracions Públiques 78.190,12 0,00 3.399,57 0,00 

Altres operacions de crèdit 88.337,41 1.021,33 0,00 0,00 

Total deute viu  219.660,24 2.119,18 4.497,81 1.098,62 

 

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

 

CONCEPTE 
VENCIMENTS PREVISTOS EN L’EXERCICI 

2018 2019 2020 2021 2022 

Operacions amb entitats de crèdit 13.213,50 13.269,10 13.324,94 10.030,46 0,00 

Deute amb Administracions públiques 13.598,28 13.598,28 13.598,28 13.598,28 13.598,28 

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

Total venciments 45.594,50 45.650,10 42.905,87 29.821,06 17.683,60 

 



CONCEPTE 
VENCIMENTS PREVISTOS EN L’EXERCICI 

2023 2024 2025 2026 2027 

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

Deute amb Administracions Públiques 6.799,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres operacions de crèdit 4.085,32 4.085,32 4.085,32 4.085,32 4.085,32 

Total venciments 10.884,47  4.085,32 4.085,32 4.085,32 4.085,32 

 

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 3er. Trimestre de 2017.” 

 

Els membres assistents es donen per assabentats. 

 

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT IMMEDIATA DELS 

PRESIDENTS DE L’ANC I D’OMNIUM CULTURAL.- 

 

A continuació es dóna lectura a la següent Moció, que es presenta com una moció unitària dels dos grups municipals: 

 

“El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i 

de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol 

no sap resoldre amb diàleg i negociació. 

 

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar una línia vermella en 

qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees 

diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la 

Constitució de 1978.  

 

Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de lluites incansables de 

persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats 

internacionals.  

 

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que persegueixi les urnes, el 

vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que 

censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que 

privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 

 

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que vulnerin els drets dels 

catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una 

forma d’actuar pròpia d’una dictadura.  

 

Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un 

conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra 

cohesió social. 

 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, 

 

ACORDA 

 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i 

d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  

 

SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats 

internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat 

que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 

 

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels 

mitjans de comunicació. 

 

QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya davant accions pròpies 

d’una dictadura. 

 

CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de 

l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació  
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Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present 

moció.” 

 

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. 

 

9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-  
 

El Sr. Alcalde diu que creu necessari procedir a aprovar la Moció per aturar la suspensió de l’Autonomia de 

Catalunya. 

 

El Sr. Rovira diu que aquesta Moció també es presenta com una moció unitària dels dos grups municipals i que 

aquesta és una Moció que estan aprovant tots els Ajuntaments en Plens extraordinaris si convé i que es demanava que 

com a molt tard avui estigui aprovada 

 

La Secretària informa que en primer lloc s’hauria de declarar la urgència d’aprovar aquesta Moció i d’incloure-la en 

aquest Ple. 

 

Posat el tema a votació, els regidors assistents per unanimitat acorden considerar urgent procedir a tractar i aprovar si 

s’escau la MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA, atès que es tracta 

d’aturar l’aplicació de l’article 155 i que si s’esperen més dies per aprovar-la, potser el Govern ja haurà aprovat 

l’aprovació d’aquest article. 

 

A continuació es dóna lectura a la següent Moció: 

 

MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la suspensió de l’autonomia de 

Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la 

retallada de drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després 

de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar 

a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política.  

 

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a través d’un fort atac 

als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva 

resposta repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, 

la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa 

del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 

d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que encara es 

manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.  

 

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la repressió i la vulneració 

de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de 

setembre de 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 

d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic per a 

la independència de Catalunya.  

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, 

 

ACORDA 

 

PRIMER. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 

d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i 

Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya. 

 



SEGON. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per 

l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. 

 

TERCER. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l’autonomia de 

Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 

 

QUART. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern 

espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya. 

 

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. 

 

10.- PRECS I PREGUNTES.- 

 

El Sr. Alcalde demana si hi ha algun prec o pregunta i se li respon que no. 

 

El Sr. Rovira li respon que no. 

 

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde dona les gràcies i aixeca la sessió, a les 20:53, 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        , jo la Secretària, que certifico.  

 

 Vist-i-plau,  

L’Alcalde     La Secretària. 

 

 

Joan Ullé Castellà.     Montserrat Antón Romeu. 
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