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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT 

MATEU DE BAGES EL DIA VINT-I-CINC D’ABRIL DE 2017 

 

ASSISTENTS 
 

President 
Joan Ullé Castellà 

 

Tinents d’Alcalde 

Dídac Ullé Haro 

 

Regidors 
Enric Masafrets 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 20:18 hores del dia 25 d’abril de 2017, es 

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

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

l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, núm. 4/2017. 

 

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 20:20, 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, DEL’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 31/03/2017. 

 

La Secretària informa que l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 31 de març de 

2017, 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 DE PETICIÓ DE SUBVENCIÓ D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ GAP/698/2017, DE 28 DE 

MARÇ, DE CONVOCATÒRIA PER ATORGAR COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS 

AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES, ANY 

2017.-  

 

El Sr. Alcalde diu que aquesta subvenció és la que ja hem demanat altre anys. 

 

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

 

“Atès que en data 3/04/2017, ha sortit publicada al DOGC, la resolució GAP/698/2017/, de 18 de març, de 

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

determinats càrrec electes locals, per a l’exercici 2017. 

 

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: 
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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. Rovira diu: “Sí, ja saps que sobre aquest tema hem tingut algun debat. El que nosaltres pensem és que les 

subvencions s’ha de mirar d’obtindre-les al 100%  i aquesta pel fet de demanar-la per un regidor solament ens 

donaran el 35%. Nosaltres creiem, i ho tornem a reiterar i tu diem a tu personalment (adreçant-se a l’Alcalde), 

pensem que aquesta subvenció va adreçada bàsicament pels alcaldes de pobles petits perquè puguin tenir més 

dedicació retribuïda i si la demanessis tu com Alcalde, amb un 75% tindries més temps per dedicar-te al municipi i 

estaries retribuït (segurament no tant potser com treballant). Nosaltres votarem a favor perquè no podem votar en 

contra d’una subvenció, però si que volem que consti que pensem que aquesta subvenció està pensada per les 

Alcaldies de pobles petits i per gent que no depengui d’unes altres feines, sinó que puguin gaudir-ne i cobrar uns 

diners per la seva dedicació. Això és el que creiem que s’hauria de fer.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “En principi tampoc se si és compatible amb el 100% de jornada meva poder demanar el 75%”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Segur que no. Jo personalment, el que no diré mai és que negociïs un 25% allà on treballes i un 

75% aquí i mirar de compatibilitzar les dos coses. Això és una cosa teva i tu saps familiarment com estàs i 

laboralment com estàs. Però aquesta subvenció està bàsicament pensada per això, per retribuir a la gent que vol 

deixar la seva dedicació laboral i dedicar-se a l’Ajuntament! I per això, i només per això penso que quan es divideix 

es perd.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i el Sr. Rovira diu que el seu grup votarà a favor, amb l’aclariment de que 

creiem que hauria de demanar-se per les funcions d’Alcalde i per una dedicació del 75 %. 

 

A continuació es procedeix a la 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 LA PETICIO DE SUBVENCIO A L’AGÈNCIA CATALANA DE 

L’AIGUA PER A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS 

D’ABASTAMENT EN ALTA.- 

 

El Sr. Alcalde exposa que aquesta subvenció ja s’havia demanat l’any passat, pel subministrament d’aigua en alta a la 

zona Claret de Cavallers i el Semís i que en aquell moment no ens la van atorgar i ara la tornem a demanar. 

 

El Sr. Alcalde diu que també des de Sant Mateu, també la volen demanar dins d’aquesta línia de subvencions, per un 

tram sense subministrament. 

 

La Sra. Carné diu: “A la zona de Fontanet, hi ha un grup de 5 cases i hi ha 3 veïns que ens han demanat aigua, no és 

gaire lluny, sembla que seria bastant econòmic i per poder anar ràpids, perquè la subvenció acaba aviat, hem demanat 

a Aigües de Manresa que ens facin el projecte.” 

 

Es comenta que la Casa de Cal Mateu del Clot també havia demanat aigua del poble, però no pot entrar en aquesta 

línia de subvencions perquè seria aigua per una única casa. 

 

La Sra. Carné diu que s’ha d’estar a l’aguait per si sortís alguna altre línia de subvencions que hi pogués entrar Cal 

Mateu del Clot i també comenta que va venir una tècnica de la Diputació que va dir que potser si que es podria trobar 

una línia de subvencions de la Diputació per aquest tema, relacionant-lo amb el canvi climàtic, atès que Cal Mateu 

del Clot sempre havia tingut molta aigua d’una font que hi ha, però amb les sequeres actuals, tenen problemes. 

 

El Sr. Rovira diu: “Hem d’aprendre que cal abonar el terreny. Ja ens l’han denegat una vegada i si no es va a veure el 

responsable de l’ACA i no se li exposen els problemes i se li diu que això és important per nosaltres, ens la tornaran a 

denegar. Això va en la línia del que dèiem abans, necessites més temps (adreçant-se a l’Alcalde). 

 

El Sr. Ullé diu: “Si cal, si va.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Doncs cal.” 

 

Seguidament el Sr. Alcalde presenta a consideració del Ple, la proposta d’acord que diu literalment així: 
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“Vista la Resolució TES/430/2017, de 2 de març, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per a la realització 

d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta. 

 

Atès que des de fa molt temps s’està treballant en el projecte d’Abastaments d’Aigua Potable als Sectors de Claret de 

Cavallers i la Vena. 

 

Atès que l’any passat es va demanar subvenció per aquest projecte i en la mateixa línia de subvencions i va estar 

denegada. 

 

Atès que també seria necessari demanar subvenció pel projecte “ Abastament d’Aigua Nucli de Sant Mateu (Zona 

Fontanet”. 

 

Vista la normativa de la convocatòria, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua, subvenció pel projecte “Connexió del Ramal d’Abastament 

del nucli de Castelltallat als nuclis de salo i Coaner” que té un pressupost de 368.562,56 €. 

 

SEGON.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua, subvenció pel projecte “Abastament d’Aigua al Nucli de Sant 

Mateu (zona Fontanet). 

 

TERCER.- Autoritzar al Sr. Alcalde, per a la signatura de tota la documentació relativa a aquest acord i a la 

Secretària de la Corporació, per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud.” 

 

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’APROVACIO INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIO DE CRÈDITS NÚM. 3/2017.- 

 

La Secretària informa que aquest expedient de modificació de crèdits està relacionat amb la contractació de dues 

persones, tenint finançada la despesa amb una subvenció del Consell Comarcal i una altra de la Diputació. 

 

Seguidament 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”, i 6.910,95 €, dins del “Programa complementari per a la 

garantia dels benestar social”. 

 

Atès que el Consell Comarcal també ens ha concedit una subvenció per import de 3.172,00 € per la contractació de 

persones en situació de vulnerabilitat social. 

 

Atès que s’ha contractat a un operari de Brigada, fins el 31/12/2017, a jornada complerta, la qual cosa suposarà una 

despesa de 9.324,00 € de sou i 3.411,00 € de quota patronal a la Seguretat Social, resultant necessari efectuar una 

modificació de crèdits finançada amb la subvenció de la Diputació, programa complementari de foment de l’ocupació 

local, per una part d’aquest sou. (en el pressupost hi ha partida per fer front a 4.068,00 € de nòmina i 899,72 de la 

quota patronal) 

 

Atès que també s’ha contractat a una persona com Auxiliar de la Llar, per un termini de 6 mesos, la qual cosa 

suposarà una despesa de 4.773,90 € de sou i 1.436,00 € de quota patronal a la Seguretat Social, resultant necessari 

efectuar una modificació de crèdits finançada, amb la totalitat del projecte Rubik i l’altre part amb la subvenció de la 

Diputació “Programa complementari per a la garantia dels benestar social”. 

 

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 3/2017, 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 
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461,00 

Transferències corrents Diputació- Programa 

foment ocupació  26.680,00 7.768,00  

461,00 

Transferències corrents Diputació- Programa 

Benestar Social  3.038,00 37.486,00 

465 Transferències corrents Consell Comarcal 6.055,00 3.172,00 9.227,00 

 TOTAL  13.978,00  

 

Aquests imports aniran destinats a finançar les següents partides: 

 

Aplicació 

pressupostària Concepte 

Crèdits 

inicials Modificació 

 Crèdits 

definitius 

163-131 Laboral temporal – Parcs i Jardins 16.500,00 5.256,00 21.756,00 

163-160 Quota social- Parcs i Jardins 5.450,00 2.512,00 7.962,00 

231-131 Laboral temporal-Serveis Socials 16.345,00 4.774,00 21.119,00 

231-160 Quota Social- Serveis Socials 5.180,00 1.436,00 6.616,00 

 TOTAL  13.978,00  

 

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. 

 

5.- DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 31/03/2017.-  

 

Es demana als assistents si tenen alguna pregunta a fer en relació amb aquest punt i responen que no. 

 

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

 

“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 2017: 

 

  Exercici Corrent Exercicis tancat 

Ingressos 

Previsions  

Inicial 

Drets  

Reconeguts nets  

Recaptació 

liquida 
Recaptació líquida 

Impostos directes 222.258,00  64.697,20 1.007,84 2.032,65 

Impostos indirectes 14.000.00 988,03    988,03 0,00 

Taxes i altres ingressos 82.336,00 9.391,77 6.985,44 9.676,19 

Transferències corrents 238.499,00 40.768,28 40.768,28 15.373,55 

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

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

Transferències de capital  420.380,00  0,00 0,00 56.673,49 

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

Passius financers  0,00  0,00 0,00 

TOTAL INGRESSOS 977.481,00 € 115.845,28  49.749,59 83.755,88 

  Exercici Corrent Exercicis tancats 

Despeses 

Crèdits 

inicials  

Pressupostaris 

Obligacions 

reconegudes 

Pagaments 

líquids 
Pagaments líquids 

Despeses de personal 175.646,00 40.114,84 36.697,50 0,00 

Despeses béns corrents i 296.769,00 57.037,90 47.612,75 19.157,09 
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serveis 

Despeses financeres 1.690,00 431,54 431,54 0,00 

Transferències corrents 28.680,00 0,00 0,00 0,00 

Inversions reals 429.096,00 7.057,66 7.057,66  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 7.702,92 7.702,92 0,00 

TOTAL DESPESES 977.481,00 112.344,83 99.505,37 73.037,44 

 

Operacions independents i auxiliars del pressupost: 

 

Cobraments NP 33.785,18 

Cobraments pendents aplicació 653,77 

Pagament NP 35.892,39 

Pagaments pendents aplicació 3.131,14 

 

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 31/03/2017.” 

 

El regidors assistents es donen per assabentats. 

 

6- 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 31/03/2017, PRESENTADA AL MINISTERI D’HISENDA.-  

 

Seguidament 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 1er. T. 

de 2017: 

 

1.- El calendari i pressupost de tresoreria, a 31/03/2017 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 

No Inclos 

PMP 

Inclos 

PMP 

TOTAL No 

inclòs 

PMP 

Inclòs 

PMP 

 

Fons Líquids inici 

període 

      121.392,82 

Cobrament 

pressupostari 

  49.749,59   83.755,88 133.505,47 

Cap. 1   1.007,84   2.032,65 3.040,49 

Cap. 2      988,03   0,00 988,03 

Cap. 3   6.985,44   9.676,19 16.661,63 

Cap. 4   40.768,28   15.373,55 56.141,83 

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

Cap. 6   0,00   0,00 0,00 
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Cap. 7   0,00   56.673,49 56.673,49 

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

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

Cobraments NP   33.785,18   0,00 33.785,18 

Cobraments pendents 

aplicació 

  653,77   0,00 653,77 

Pagaments 

pressupostaris 

  99.502,37 1.650,00 82.179,30 83.829,30 498.906,30 

Cap. 1 36.697,50 0,00 36.697,50 0,00 0,00 0,00 36.697,50 

Cap. 2 0,00 47.612,75 47.612,75 0,00 19.157,09 19.157,09 66.769,84 

Cap. 3 431,54 0,00 431,54 0,00 0,00 0,00 431,54 

Cap. 4 0,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 

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

Cap. 6  7.057,66 7.057,66 0,00 53.880,35  53.880,35 60.938,01 

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 7.702,92 0,00 7.702,92 0,00 0,00 0,00 7.702,92 

Pagament NP 35.892,39  35.892,39 0,00 0,00 0,00 35.892,39 

Pagaments pendents 

aplicació 

3.132,14 0,00 3.132,14 0,00 0,00 0,00 3.132,14 

Fons líquids final 

període 

      77.772,90 

 

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

 

CONCEPTE 
Deute viu final 

31/03/2017 

VENCIMENT PREVIST 

ABRIL MAIG JUNY 

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

Deute a llarg termini 249.778,54 2.116,16 4.494,81 1.095,65 

Operacions amb entitats de crèdit 106.692,75 2.116,16 1.095,24 1.095,65 

Deute amb Administracions Públiques 84.989,26 0,00 3.399,57 0,00 

Altres operacions de crèdit 58.096,53 0,00 0,00 0,00 

Total deute viu  249.778,54 2.116,66 4.494,81 1.095,65 

 

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

 

CONCEPTE 
VENCIMENTS PREVISTOS EN L’EXERCICI 

2018 2019 2020 2021 2022 

Operacions de crèdit 17.294,83 17.354,39 17.414,22 14.121,42 4.085,32 

Deute amb administracions públiques 13.598,28 13.598,28 13.598,28 13.598,28 13.598,28 

Total venciments 14.697,40 14.697,40 11.897,33 2.107,00 0,00 

Total venciments 45.590,51 45.650,07 42.909,83 29.826,70 17.683,60 

 

CONCEPTE 
VENCIMENTS PREVISTOS EN L’EXERCICI 

2023 2024 2025 2026 2027 

Operacions amb entitats de crèdit 4.085,32 4.085,32 4.085,32 4.085,32 4.085,32 

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

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 1er. Trimestre de 2017.” 

 

El regidors assistents es donen per assabentats. 

 

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

DE PERSONAL 

 

El Sr. Rovira diu: “Perquè primer es dóna compte de dos Decrets de l’Alcaldia i després també es dóna compte de la 

resta dels Decrets d’Alcaldia i no es posen tots junts”. 
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La  Secretària informa que hi ha Decrets, com per exemple els de Personal, que la Llei diu de forma expressa que 

s’ha de donar compte al Ple i s’ha de donar l’assabentat i els altres es dóna compte per informar de la gestió de 

l’Alcaldia” 

 

Es passa a continuació a donar compte dels següents Decrets de Personal. 

 

D E C R E T (65/2017) 11/04/2017 

 

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, s’ha considerat que el 

més adient seria donar suport a l’ocupació de col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

 

Atès que la Treballadora Social ha fet un informe sobre els casos existents en el municipi que es poden acollir a 

aquesta línia de subvencions. 

 

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. CLEMENTE ALVAREZ LOPEZ, per desenvolupar tasques d’Operari de Brigada del 

municipi de Sant Mateu de Bages. 

 

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

40 hores setmanals, repartides entre els 5 dies de la setmana. Amb un sou de 1.036,00 € 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. 

 

D E C R E T (66/2017) 11/04/2017 

 

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 la Diputació de Barcelona, també ha aprovat l’atorgament d’un recurs, a l’Ajuntament de Sant Mateu, per 

import de 6.910,95 €, que poden destinar-se total o parcialment al reforç del Serveis Socials municipals. 

 

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. 
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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 pel Consell Comarcal i per la Diputació de Barcelona. 

  

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’abril de 2017 i durarà fins el 17 d’octubre de 2017. L’horari serà de 

25 hores setmanals, repartides entre els 5 dies de la setmana. Amb un sou de 636,52 € 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 informats. 

 

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D’ADHESIO AL PACTE NACIONAL PEL 

REFERENDUM.- 

 

El Sr. Alcalde diu que s’ha cregut oportú incloure aquesta moció. 

 

El Sr. Rovira diu: “Per nosaltres contentíssims i a més a més també vàrem fer una recollida de signatures que va anar 

molt bé”. 

 

El Sr. D. Ullé demana si hi ha algun punt ara de recollida de signatures i el Sr. Rovira respon que no, que va ser una 

iniciativa del Pacte Nacional pel Referèndum, que va proposar que el dia de Sant Jordi es fes una recollida general de 

signatures, però els que no han signat i estan interessats, es pot entrar al pàgina web i fer-ho per internet. 

 

Seguidament el Sr. Alcalde presenta a consideració del Ple, la proposta de moció que diu literalment així: 

 

“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de desembre de 2016 

aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió 

executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar 

González, Francesc Pané i Carme Porta. 

 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els objectius, el full de ruta i 

el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent: 

 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels històriques, antigues i 

profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el 

qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures 

polítiques no el reconeguin així.  

 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món. Fins al punt de 

convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el seu futur polític. I 

és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen 

materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  

 

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és majoritària 

i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries 

mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  

 

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, permet la realització 

d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
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Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs d’Espanya. El dret, 

atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar solucions 

democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. 

 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el referèndum com una 

eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció 

final d’acords eficaços.  

 

Per tot això :  

 

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir 

finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum 

reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  

 

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. 

Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  

 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels diversos 

posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya 

amb l’Estat espanyol.  

 

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem apel·lant al 

mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat 

majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  

 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un debat 

escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a 

Catalunya. 

 

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als 

objectius que perseguia el mateix.  

 

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar l’adhesió a la celebració 

d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb 

la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 

 

Per tot això, es proposa al Ple Municipal els següents:  

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

 

SEGON.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  

 

TERCER.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte Nacional per 

Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

 

QUART.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte 

Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de 

Municipis (ACM).”  

 

El Sr. Alcalde posa la moció 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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTENCIA DEL TSJC; LA 

JUSTÍCIA NO ÉS POLÍTICA.- 

 

El Sr. Alcalde també exposa que s’ha cregut convenient proposar l’aprovació de la següent moció: 
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“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser cridats pel govern 

de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 

2.344.828 persones vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La 

resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la 

Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la 

consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 

 

Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol l’ha judicialitzat, utilitzant 

políticament els seus tribunals per obrir querelles i portar davant la justícia els nostres representants polítics. El llistat 

és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau estan sent jutjats per un delicte de desobediència, i Francesc Homs per 

desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 d’octubre de 

2015, mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mes, i Homs va ser cridat a declarar a Madrid el setembre del 

2016. 

 

El passat dia  6 de febrer, Artur Mas,  Joana Ortega i Irene Rigau es van haver d’asseure al banc dels acusats per 

posar les urnes el 9n del 2014. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dilluns dia 13 de març va anunciar la 

sentència segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N. Les sentències es 

fonamenten en dos anys d’inhabilitació i cent euros per dia a Artur Mas, un any i nou mesos i multa de 100 euros 

diaris per a Joana Ortega i un any i sis mesos i cent euros diaris per a Irene Rigau.  

 

Atès que la diferència amb altres països, l’Estat Espanyol ha vetat constantment aquest dret reclamat reiteradament 

per la majoria social i política catalana. Tot plegat ha comportat diverses conseqüències, la darrera de les quals és la 

sentència condemnatòria que ha fet pública avui el TSJC. 

 

Atès que  les instàncies europees han de vetllar pel respecte de l'estat de dret per part de tot  Estat membre de la UE, 

en aquest moment, la UE i el Consell d'Europa podrien demostrar que el respecte a l'estat de dret i als valors 

democràtics són compromisos indefugibles pels seus membres i que activen els mecanismes dels quals disposen quan 

consideren que en algun Estat no són respectats. 

 

Per tot això  proposo l’adopció dels següents acords: 

 

ACORDS 

 

PRIMER. Rebutjar políticament la sentència que inhabilita Mas, Ortega i Rigau.  

 

SEGON.  Recolzar el Govern de la Generalitat, perquè com a màxim representant del poble català, emprengui les 

accions necessàries, denunciant a les institucions europees corresponents, la baixa qualitat democràtica del govern 

espanyol.  

 

TERCER.  Instar a tots els ciutadans i ciutadanes a adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum.  

 

QUART.  Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques, a la  Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis per la 

Independència.” 

 

El Sr. Alcalde posa la moció 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.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA APROVATS DES DEL 27/03/2017 FINS 

el 20/04/2017.- 

 

A continuació el Sr. Alcalde pregunta si hi ha algun comentari a fer en relació amb els següent Decrets: 

 

50/2017 27/03/2017 Adquisició Fotòmetre 

51/2017 27/03/2017 Inici procediment de contractació del servei “Assessorament i elaboració d’informes 

relacionats amb autoritzacions...... 

52/2017 27/03/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern de data 28/03/2017. 

53/2017 28/03/2017 Convocatòria sessió Ple de data 31/03/2017. 

54/2017 28/03/2017 Autorització Club Excursionista Callús. 

55/2017 29/03/2007 Autorització utilització Escola Sant Esteve de Valls de Torroella, el dia 6/04/2017 

56/2017 30/03/2017 Aprovació dels rebuts corresponents a la Taxa d’assistència Llar Infants, abril 2017. 

57/2017 30/03/2017 Aprovació de la relació de nòmines  mes de març. 

58/2017 30/03/2017 Aprovació de la petició de diverses subvencions a la Diputació de Barcelona 

59/2017 31/03/2017 Retirar documentació relativa a la Modificació Puntual de les NNSS, règim usos sòl no 

urbanitzable. 

60/2017 31/03/2017 Aprovació de la relació de factures 10/2017 

61/2017 04/04/2017 Autorització a l’AMPA de l’Escola Sant Esteve , per fer servir el Gimnàs el dia 
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5/04/2017. 

62/2017 04/04/2017 Aprovació de la relació de factures 11/2017 

63/2017 08/04/2017 Iniciar tramitació administrativa compte general 2016 

64/2017 10/04/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern de data 11/04/2017 

65/2017 11/04/2017 Contractació d’una persona per fer treballs d’operari brigada 

66/2017 11/04/2017 Contractació d’una persona per fer tasques d’auxiliar de la llar. 

67/2017 11/04/2017 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte “Arranjament dels danys......, a varis 

Camins del TM de Sant Mateu de Bages 

68/2017 11/04/2017 Requeriment a C.G.J, per a la presentació de diversa documentació. 

69/2017 13/04/2017 Devolució de la fiança de les obres demanades per M.A. M. C. 

70/2017 13/04/2017 Aprovació de l’Annex de l’obra “Arranjament dels danys......,al Clot de Fontanet” 

71/2017 13/04/2017 Aprovació del Pressupost per analítiques Piscina Valls de Torroella. 

 

El Sr. Rovira diu: “En relació amb el Decret 51/2017, sobre l’aprovació de l’Inici del  procediment de contractació 

del servei “Assessorament i elaboració d’informes relacionats amb autoritzacions...”, he vist que posteriorment en 

Junta de Govern s’aprovaven les bases i es demanava pressupost a una empresa. La pregunta és, sí és la mateixa 

empresa que fins ara?”. 

 

El Sr. Alcalde diu que sí, que és la mateixa empresa i també afegeix que des del Consell Comarcal han iniciat un 

procés per poder prestar aquest servei amb personal funcionari i per tots els Ajuntaments de la Comarca que ho 

vulguin. 

 

El Sr. Rovira diu que precisament aquesta era una de les funcions que havia de fer el Consell Comarcal, donar serveis 

als Ajuntament, serveis que no puguin tenir perquè són petits. 

 

El Sr. Alcalde respon que el tema ha sorgit sobretot, arran de la possible validesa dels informes, perquè sembla que 

no tenen tanta validesa si no estan signats per un funcionari, a l’hora de defensar-ho davant d’un tribunal. S’està 

enfocant tant a nivell d’enginyer, com arquitectes i ambientòlegs. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “S’ha fet un sondeig als Ajuntament per veure qui estaria interessat i quantes hores” 

 

En relació amb l’empresa que es vol contractar s’informa que el contracte es fa fins el 31/12/2017 i també que cobren 

un mínim al mes i un tant per informe. 

 

A continuació el Sr. Rovira demana: “En relació amb el Decret 58/2017, sobre “Aprovació de la petició de diverses 

subvencions a la Diputació de Barcelona”, que es faci pressió perquè las concedeixin.” 

 

Així mateix el Sr. Rovira demana si es pot explicar una mica el tema relaciona amb el Decret 59/2017, sobre la 

retirada de la documentació relativa a la Modificació Puntual de les NNSS, règim usos sòl no urbanitzable. 

 

La Secretària informa que ens van comunicar que l’oficina d’Avaluació Ambiental del Departament de Territori i 

Sostenibilitat volia sotmetre a Avaluació Ambiental Ordinària, la Modificació Puntual de les NNSS, relativa al canvi 

d’ús d’habitatge unifamiliar a habitatge familiar, la qual cosa suposava costos de temps i cèntims i es va anar a parlar 

amb els tècnic d’urbanisme i Medi Ambient per exposar-los quina era la finalitat de la modificació i ens van 

aconsellar que la retiréssim i que presentéssim una proposta més senzilla, que únicament parles del canvi d’ús 

d’habitatge unifamiliar a habitatge familiar. També informa que això s’està treballant ara amb l’arquitecte. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Amb això serà possible que dues famílies puguin viure en la mateixa casa amb dos habitatges.” 

 

A continuació el Sr. Rovira demana a la Gina si sap de que va el Decret 70/2017,  sobre aprovació de l’Annex de 

l’obra “Arranjament dels danys......,al Clot de Fontanet”. 

 

La Sra. Carné diu que si. 

 

La Secretària informa que era una obra que no estava inclosa i que havien demanat també els de Cal Guinardé i que el 

tècnic va fer la valoració de les obres i es van adjudicar. 

 

11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS,- 
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El Sr. Alcalde demana si hi ha algun tema a comentar i el Sr. Rovira proposa l’aprovació de la “Moció referent a la 

reinversió del superàvit a l’administració local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions 

prioritàries” 

 

La secretària exposa que s’hauria de votar sobre la urgència d’aquest tema. 

 

“Es posa a votació la urgència de l’aprovació de la “Moció referent a la reinversió del superàvit a l’administració 

local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries” i el Ple aprova la proposta per 

unanimitat, amb 7 vots a favor dels 7 membres assistents, atès que es considera necessari que l’acord d’aprovació es 

pugui comunicar al Govern Espanyol el més aviat possible i en tot cas abans de l’aprovació del pressupostos per l’any 

2017. 

 

MOCIÓ REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A LA 

MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS I L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS PRIORITÀRIES. 
 

El Sr. Rovira diu: “Aquesta moció ens ha vingut molt adient, relacionada amb els comentaris que sempre fem sobre 

l’obligació de tornar als bancs el superàvit, quan nosaltres els podríem reinvertir, si bé és cert que hi ha una part que 

es pot destinar a inversió sostenible. Amb aquesta moció es demana als senyors de l’Administració de l’Estat que 

això no té raó de ser. Entre tots els Ajuntaments que tenen superàvit, sobrepassen els 7.000 milions. Amb els 5 anys 

anteriors que està en vigor la llei de sostenibilitat pressupostària, hi ha 20.000 milions que no s’han gastat. Creiem 

que això és inacceptable. Esperem que si la majoria d’ajuntaments aprovem aquestes mocions l’estat, reconsideri 

aquesta llei i es pugui reinvertir aquest superàvit, no a amortitzar crèdit, sino al que realment fa falta. 

 

La proposta de Moció és la següent:  

 

“L’entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera va suposar per als 

municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels seus recursos. D’una banda l’estabilitat pressupostària, 

entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no financer, va suposar una forta restricció en els primers anys de 

consolidació els comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament d’interessos i deute públic, 

derivada d’una modificació de la Constitució que posava els interessos dels bancs per davant de l’interès públic. 

Finalment, una vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, els ajuntaments es troben 

amb la restricció de la regla de la despesa que limita l’increment dels pressupostos municipals al creixement de 

l’economia en termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució de l’economia ha provocat un increment d’ingressos que 

podrien ser retornats a la ciutadania. 

 

Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma com una eina que permet 

acumular superàvits en etapes de creixement econòmic per utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la 

recuperació macroeconòmica en termes del PIB no s’ha vist reflectida a les economies domèstiques ni a les pimes, de 

manera que els ajuntaments hemd e seguir aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats socials 

existents, així com a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i l’activitat econòmica. 

 

D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense considerar el pes de la despesa 

pública que assumeixen els diferents nivells d’administració, resultant aquest distribució clarament injusta amb les 

comunitats autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntament s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica 

l’ampliació de la regla de la despesa provoca que acumulin superàvits estructurals que després serveixen per 

compensar l’incompliment dels objectius del dèficit del propi Estat Espanyol. 

 

La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius acumulant superàvits que després 

només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les 

administracions locals va ser de 7.083 milions d’euros, un 0,64 % del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers 

exercicis és gairebé de 26.000 milions. 

 

El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de Ministres, no incorpora canvis 

en la destinació del superàvit de les entitats locals, conservant només el petit marge per a inversions financerament 

sostenibles i amb l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, 

previsiblement al mes de juny. 

 

Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària per evitar els excessos d’altres 

èpoques, també entenem que aquestes normes han de ser proporcionades i coherents amb la situació econòmica de 

cada ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria 

d’endeutament i tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seu superàvits i posar-los a 

disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials, promoció econòmica i ocupació o bé per dur a 

terme aquelles inversions necessàries per al municipi. 

 

Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB, i 

acumulen cinc anys consecutius de superàvits. 
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Atès que el conjunt d’administracions locals han reduït considerablement el seu volum d’endeutament i gairebé el 

50% dels municipis tenen deute zero. 

 

Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 no incorpora canvis en la destinació del 

superàvit de les administracions locals i que el marge per a destinar a inversions financerament sostenibles es veurà 

molt condicionat per l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat. 

 

Per tot l’exposat, el grup d’Alternativa pel Municipi a l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages proposa l’adopció dels 

següents acords: 

 

PRIMER.‐ Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments puguin reinvertir, sense 

cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els 

càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. 

 

SEGON.‐ Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio d’endeutament inferior al 60% 

sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que 

aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, computant 

només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió. 

 

TERCER.- Comunicar aquest acord al Govern Espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de 

Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.” 

 

El Sr. Alcalde posa la moció 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. 

 

12.- PRECS I PREGUNTES.- 

 

El Sr. Alcalde demana si hi ha algun prec o pregunta. 

 

El Sr. Rovira comenta que normalment fa preguntes sobre les Juntes de Govern, però només hi ha una i l’altre ens 

l’acaba de donar ara i no ens l’hem pogut mirar, per tant ja las farem de cara al proper Ple. 

 

El Sr. Rovira continua dient: “Hem vist que s’ha aprovat la contractació d’una persona més per la Brigada i donat que 

fa un mes o mes i mig que es va fer una neteja a la zona del Riu, que va quedar molt maca (no tant com ens hagués 

agradat, per..) però ja comença a estar desbordada de vegetació. Jo crec que ara que hi ha dos persones a la brigada, 

en un parell de dies que estiguin tallant, ara que està tot tendre, ja tindríem per tot l’estiu.” 

 

El Sr. D. Ullé pregunta: “Es pot fer de neteja la llera en aquesta època?” 

 

El Sr. Rovira diu: “No s’ha fet??” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Sí. Però es va fer al febrer, que és quan els ocells no fan els nius” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Hi ha el problema amb la canya xiula, que està protegida”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Allà hi ha una sèrie de canyes, esbarzers..., que molesta a la gent que passa per les escales (que 

també estan una mica malmeses). No sé si es pot fer o no; però convindria una mica de neteja.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Jo crec que la part de dalt es pot fer, la part de baix del talús de l’aigua, ho veig més complicat.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Ara és tendre i la desbrossadora s’ho emportarà tot.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “En vàrem parlar amb el Joan, fa uns dies, de poder-ho mantenir sempre així. Sobretot a l’estiu que 

la gent està més per fora”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Es que quan està net en gaudeixes, veus els ànecs. D’aquí 4 dies no veurem els ànecs, ni veurem 

res.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “És aprofitable per moltes coses. Es va mirar també per poder fer unes activitats a l’escola.” 
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La Secretària diu que el permís durava mesos, però segons la zona. 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Ens tornem a mirar el permís a veure si podem seguir fent actuacions.” 

 

La Sra. Carné diu: “Jo volia demanar una cosa en el tema dels camins que fa l’empresa Pasquina. Aquesta setmana 

han començat a desbrossar, però anaven amb unes màquines no gaire adients. Volia comentar que en aquest camí de 

Cal Mestrill, hi ha un lloc que la gent tirava runa i encara actualment en tira. Ara que s’arregla el camí, voldria fer en 

aquella zona, una mica de placeta i posar uns pals drets, tipus tanca, perquè la gent no en pugui seguir tirant. És un 

camp del Bisbat.” 

 

El Sr. Ullé diu: “Potser també algun rètol que digui prohibit abocar runa. Més que res perquè de vegades és un enredo 

posar pals i coses”. 

 

La Sra. Carné diu: “En aquell punt no farien nosa els pals. També hi ha uns xipressos que eren del cementiri i es van 

tombar en una ventada i es van deixar les soques a l’altre banda de la carretera, i ara seria el moment de que s’ho 

poguessin emportar. Així quedaria tot més arreglat” 

 

Els regidors assistents donen el vist-i-plau perquè es duguin a terme aquestes actuacions. 

 

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, a les 20:50, 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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