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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN, CELEBRADA EL DIA VINT-

I-NOU DE SETEMBRE DE 2017 

 

ASSISTENTS 
 

Alcalde-President 
Joan Ullé Castellà 

 

Tinent d’Alcalde 
Joan Muns Botinas 

Dídac Ullé Haro 

 

Secretària-interventora 
Montserrat Antón i Romeu 

 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, essent les 19:00 hores del dia 29 de setembre de 2017, es 

reuneixen, sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Joan Ullé Castellà i prèvia citació a aquest efecte, els senyors regidors 

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

Govern Local de Sant Mateu de Bages, núm. 17/2017. 

 

Per la Secretària-Interventora, es comprova que existeix el quòrum legal per desenvolupar-se la sessió, d’acord amb 

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

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

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

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

 

A les 19:35 hores, el Sr. Alcalde-President, declara oberta la sessió, i es passa a discutir cada un dels punts de l’Ordre 

del dia, prenent-se els següents: 

 

A C O R D S 

 

1.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2017.- La Secretària informa que l’esborrany 

de l’acta de la sessió del dia 20 de setembre de 2017, s’ha lliurat amb anterioritat als Regidors i per tant no es 

procedeix a la seva lectura. 

 

Et sotmet a votació l’esborrany de l’acta esmentada, la qual és aprovada per la Junta de Govern, per unanimitat. 

 

2.- APROVACIÓ DE FACTURES.- 

 

Examinada la relació de factures núm. 38/2017, elaborada per la secretària-interventora, que comprèn les factures 

presentades des del dia 21 de setembre de 2017 i fins el dia d’avui, que són competència d’aquesta Junta de Govern.  

 

D’acord amb els articles 183 i ss. del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, en virtut de les atribucions establertes a l’apartat g) de l’article 53.1 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós municipal i de règim local de Catalunya i d’acord amb 

el Decret de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2017 pel qual es deleguen competències a aquesta JGL, la Junta de 

Govern, amb els vots favorables dels Srs. J. Ullé, J. Muns  i D. Ullé, acorda: 

 

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer, amb càrrec al pressupost 2017, les obligacions que es detallen a la 

relació de factures núm. 38/2017, per un import total de QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS 

AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (4.476,82 €) 

 

SEGON.- Procedir al pagament de les factures anteriors, prèvia ordenació del Sr. Alcalde. 

 

3.- APROVACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES 

 

Llicència obres 15/2017. Gastronomia Tomas S.L. 



 

 

Vista la sol·licitud presentada en data 26/06/2017, per GASTRONOMIA TOMAS SL, de llicència per a les obres 

d’adequació de nau existent per a la implantació de nou ús corresponent a restaurant al Passeig del Riu a Valls de 

Torroella. 

 

Atès que en data 27/06/2017, va ser emès informe de Secretària referent al procediment a seguir i la legislació 

aplicable en el procediment de concessió de llicència urbanística. 

 

Ates l’informe del tècnic municipal de data 25/09/2017. 

 

Vist l’informe-proposta de la Secretària de la Corporació de data 28/09/2017. 

 

Atès que l’adopció de l’acord proposat per la Secretària de la Corporació, és competència de la Junta de Govern 

Local d’acord amb el Decret de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2017 pel qual es deleguen competències a 

aquesta JGL, la Junta de Govern, amb els vots favorables dels Srs. J. Ullé, J. Muns  i D. Ullé, acorda: 

 

PRIMER.- Atorgar a GASTRONOMIA TOMAS,S.L, llicència urbanística per a les obres d’adequació de la Nau 

existent per a implantació de nou ús corresponent a restaurant-saló de banquets, al Passeig del Riu de Valls de 

Torroella, i salvant el dret de propietat i amb les següents condicions: 

 

a) Les actuacions s’ajustaran en la seva execució al projecte presentat juntament amb la sol·licitud i a les 

Normes de planejament. 

b) S’hauran d’executar d’acord amb les condicions generals i particulars que es comunicaran al dors de la 

llicència. 

 

SEGON.- La concessió d’aquesta llicència no implica que es doni conformitat a la documentació presentada per 

l’exercici de l’activitat, atès que per poder exercir l’activitat, una vegada acabades les obres, s’ha de presentar més 

documentació tècnica addicional. Així mateix una vegada acabades les obres, també serà necessari aportar diverses 

declaracions responsables i certificació tècnica de comunicació d’activitat. 

 

TERCER.-  Les obres han d'iniciar-se en un termini màxim de sis mesos, a partir de la notificació de la present 

resolució, essent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra de dos anys, a comptar des de l’inici de les 

mateixes. 

 

QUART.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions que importa 387,11€, la liquidació de la taxa per 

tramitació que importa 130,34€, d’acord amb les Ordenances fiscals números 4 i 13. 

 

CINQUÈ.- Abans de començar les obres, s’ haurà de dipositar una fiança per import de 150,00€. Aquest dipòsit se li 

retornarà un cop executada l'obra, prèvia acreditació de la correcte gestió dels residus generats, mitjançant certificació 

emesa per un gestor autoritzat. 

 

SISÈ- Notificar la present resolució al titular i als interessats. 

 

Llicència obres 18/2017. Josep Pich Ferrer 

 

Vista la sol·licitud presentada en data 05/07/2017, per JOSEP PICH FERRER, de llicència per a les obres de reforma 

interior de l’habitatge situat a la planta primera de la Casa Pich de Sant Mateu de Bages 

 

Atès que en data 07/07/2017, va ser emès informe de Secretària referent al procediment a seguir i la legislació 

aplicable en el procediment de concessió de llicència urbanística. 

 

Ates l’informe del tècnic municipal de data 25/09/2017. 

 

Vist l’informe-proposta de la Secretària de la Corporació de data 28/09/2017. 

 

Atès que l’adopció de l’acord proposat per la Secretària de la Corporació, és competència de la Junta de Govern 

Local d’acord amb el Decret de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2017 pel qual es deleguen competències a 

aquesta JGL, la Junta de Govern, amb els vots favorables dels Srs. J. Ullé, J. Muns  i D. Ullé, acorda: 

 

PRIMER.- Atorgar a JOSEP PICH FERRER, llicència urbanística per a les obres de reforma interior de l’habitatge 

situat a la planta primera de la Casa Pich de Sant Mateu de Bages, i salvant el dret de propietat i amb les següents 

condicions: 

 

c) Les actuacions s’ajustaran en la seva execució a la memòria presentada juntament amb la sol·licitud i a les 

Normes de planejament. 

d) S’hauran d’executar d’acord amb les condicions generals i particulars que es comunicaran al dors de la 

llicència. 
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SEGON.- La concessió d’aquesta llicència no implica que es doni conformitat a la documentació presentada per 

l’exercici de l’activitat, atès que per poder exercir l’activitat, una vegada acabades les obres, s’ha de presentar més 

documentació tècnica addicional. Així mateix una vegada acabades les obres, també serà necessari aportar diverses 

declaracions responsables i certificació tècnica de comunicació d’activitat. 

 

TERCER.-  Les obres han d'iniciar-se en un termini màxim de sis mesos, a partir de la notificació de la present 

resolució, essent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra de dos anys, a comptar des de l’inici de les 

mateixes. 

 

QUART.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions que importa 445,50€, la liquidació de la taxa per 

tramitació que importa 150,00€, d’acord amb les Ordenances fiscals números 4 i 13. 

 

CINQUÈ.- Abans de començar les obres, s’ haurà de dipositar una fiança per import de 150,00€. Aquest dipòsit se li 

retornarà un cop executada l'obra, prèvia acreditació de la correcte gestió dels residus generats, mitjançant certificació 

emesa per un gestor autoritzat. 

 

SISÈ- Notificar la present resolució al titular i als interessats. 

 

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE “OBERTURA I MILLORA DE CAMINS FORESTALS 

PER L’ANY 2017, AL TM DE SANT MATEU DE BAGES”,- 

 

Atès que en data 1/08/2017, es va aprovar inicialment el següent projecte: 

 

- “Projecte d’obertura i millora de camins forestals per l’any 2017, al TM de sant Mateu de Bages””. 

 

Atès que ha estat exposat al públic, durant el termini de trenta dies, sense que s’hagin presentat al·legacions. 

 

Atès que s’ha de procedir a l’aprovació definitiva del projecte, i atès que l’adopció de l’acord proposat per la 

Secretària de la Corporació, és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada per 

l’Alcaldia d’aquest Ajuntament en data 15/09/2017, la Junta de Govern amb els vots favorables dels Srs. Joan Ullé, 

Joan Muns i Dídac Ullé, acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar definitivament el següent projecte, redactat pel Tècnic Josep Cots Reguant.  

 

- “Projecte d’obertura i millora de camins forestals per l’any 2017, al TM de sant Mateu de Bages” import 28.988,77 

€ + IVA” 

 

SEGON.- Publicar aquest acord al BOP, i fer oferiment de les accions que contra els mateix es puguin interposar, 

d’acord amb el que disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, Decret 179/95 de 

13 de juny.” 

 

5.- AJUDICACIÓ DE L’OBRA “ MILLORA DEL RAVAL DE MEJA”.- 

 

Atès que en data 12/09/2017, per part de l’Alcalde,  es va detectar la necessitat de realitzar la contractació de les 

obres consistents en “MILLORA DEL RAVAL DE MEJA”. Aprovat el Projecte d'Obres corresponent, efectuat el 

replanteig i existint la disponibilitat dels terrenys. 

 

Atès que donades les característiques de les obres, es va considerar com a procediment més adequat el contracte 

menor, oferta econòmicament més avantatjosa únic criteri d'adjudicació, al preu més baix. 

 

Atès que, en data 13/09/2017 es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en 

relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 

 

Atès que en data 14/09/2017 es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a 

seguir i  sobre l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte. 

 



 

 

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 14/09/2017, es va aprovar l'expedient i els Plecs de Clàusules 

Administratives per a l'adjudicació de les obres consistents en “MILLORA DEL RAVAL DE MEJA”, per 

contracte menor aplicant l'únic criteri d'adjudicació al preu més baix. 

 

Atès que  durant la licitació es van presentar les tres  proposicions que consten en l'expedient. 

 

Atès que en data 26/09/2017 es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració de les 

proposicions, i aquesta, tenint en compte com a únic criteri d'adjudicació el preu més baix, va realitzar proposta 

d'adjudicació a favor de l’empresa EXCAVACIONS MIRALLES S.L. 

 

Atès que en data 27/09/2017, es va requerir al licitador que va presentar l'oferta econòmicament més avantatjosa 

perquè presentés la documentació justificativa, així com justificació de la constitució de la garantia definitiva.  

 

Vist que, en data 28/09/2017, el licitador EXCAVACIONS MIRALLES S.L., va constituir garantia definitiva per 

import de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00 €) i va presentar els documents justificatius exigits. 

 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, de conformitat amb l'establert article 151.4 

i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’acord amb el Decret de l’Alcaldia de data 15/09/2017 pel qual es deleguen 

competències a aquesta JGL, la Junta de Govern, amb el vot favorable dels Srs. J. Ullé, J. Muns  i D. Ullé, per 

unanimitat acorda: 

 

PRIMER. Adjudicar a l'empresa EXCAVACIONS MIRALLES S.L, amb CIF B-66139076, el contracte d'obres 

consistent en “MILLORA DEL RAVAL DE MEJA”, per contracte menor, oferta econòmicament més avantatjosa, 

un únic criteri d'adjudicació, per un import de VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB 

NORANTA CÈNTIMS (29.999,90 €) més SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-

VUIT CÈNTIMS D’ IVA. (6.299,98 €) 

 

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 454-619 del pressupost vigent de despeses. 

 

TERCER. Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

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

 

QUART. Notificar a EXCAVACIONS MIRALLES S.L, adjudicatari del contracte, la present Resolució i citar-li per 

a la signatura del contracte que tindrà lloc a Valls de Torroella, el dia 3/10/2017,  a les 19,00 hores. 

 

CINQUÈ. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista dins dels 15 dies naturals posteriors, el Pla de 

Treballs i el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva 

aprovació per l'Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut o Director Facultatiu de les Obres i la 

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

l'obra. 

 

SISÈ.- Designar com a Director de l’obra el Sr. Josep Cots Reguant. 

 

6. CONCESSIÓ DE SUBVENCIO A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL RIUBROGENT, PER LES 

ACTIVITATS SOCIALS I LÚDIQUES DESENVOLUPADES AL POBLE DE SANT MATEU, ANY 2017.- 

 

Vista la petició formulada per L’ASSOCIACIÓ CULTURAL RIUBROGENT, per tal que li sigui concedida una 

subvenció per col·laborar en el finançament de les activitats SOCIALS I LUDIQUES DEL POBLE DE SANT 

MATEU 2017. 

 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 

887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129. del Reglament d’Obres Activitats i 

Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 

 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 

data 27/01/2012 i publicada al Butlletí Oficial de la Província corresponent al dia 16 de maig de 2012 (en endavant 

l’Ordenança). 

 

Atès que en aquesta Ordenança s’estableix al seu article 15 els supòsits que habiliten a concedir subvencions pel 

procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2  de la LGS. 

 

Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, la subvenció demanada està inclosa com a subvenció nominativa en 

el pressupost de la Corporació de 2017, i per tant es donen les circumstàncies previstes a l’apartat 1. a) de l’article 15 

de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa. 
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Atès que segons l’article 15 de l’Ordenança l’apartat segon de, en la resolució de la concessió, a més de la 

beneficiària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini d’execució de l’activitat subvencionada, el 

termini i la forma de justificació, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la mateixa 

finalitat. 

 

Atès que d’acord amb el Decret de l’Alcaldia de data 15/09/2017 pel qual es deleguen competències a aquesta JGL, la 

Junta de Govern, amb el vot favorable dels Srs. J. Ullé, J. Muns  i D. Ullé, per unanimitat acorda: 

 

PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 

RIUBROGENT, amb NIF G60754165, per un import de DOS MIL NOU-CENTS-TRENTA EUROS, (2.930,00 €), 

destinada a  finançar les activitats socials i lúdiques del poble de Sant Mateu de Bages, corresponents a l’any 2017, 

d’acord amb l’apartat 1.a) de l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions. 

 

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL NOU-CENTS TRENTA, (2.930,00 €),  amb 

càrrec a l’aplicació 338-48301, del pressupost de l’exercici 2017 per fer front a la subvenció que s’atorga. 

 

TERCER.- APROVAR  les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es concreten en els punts 

següents: 

 

1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses socials i lúdiques que es desenvolupen a Sant Mateu de 

Bages, durant l’any 2017. 

 

2. El beneficiari haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim dins dels tres mesos següents a la 

rebuda de l’escrit de notificació del present acord, mitjançant la presentació de: 

 

a) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments reguladors de la 

seva concessió, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 

 

b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat. En la confecció de la memòria econòmica 

s’hauran de tenir en compte els següents aspectes: 

 

- S’haurà de justificar una despesa per un import com a mínim igual al de la subvenció 

atorgada. 

- S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 

- Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats en 

els instruments reguladors de la concessió de la subvenció, hauran de reunir tots els 

requisits legals exigibles, i seran originals llevat que els esmentats instruments permetin la 

presentació de fotocòpies compulsades. 

- Declaració jurada de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social, si és el cas. 

 

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop en el moment en que es justifiqui la presentació de la 

documentació relacionada en el punt 2. 

 

4. El perceptor de la subvenció concedida per l’Ajuntament, s’obliga a executar les activitats subvencionades 

de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la 

seva justificació. 

 

a) El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de 

control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació 

que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 

concedida. 

 

b) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de 

presentació de les justificacions. 



 

 

 

c) Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del 

projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  mitjans electrònics i 

audiovisuals. 

 

d) Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 

pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o 

ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat 

no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 

 

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà 

suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida 

 

5. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat expressament les seves 

objeccions en el termini d’un mes comptador des de la data de la notificació de la present resolució. 

  

6. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de Subvencions 

de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 

 

QUART.- NOTIFICAR la present resolució al beneficiari, fent-li oferiment de les accions establertes 

reglamentàriament. 

 

7.- APROVACIÓ DEL PADRO DE LA TAXA D’ABASTAMENT D’AIGUA A VALLS DE TORROELLA, 

3er. T. 2017. 

 

Vist el llistat de rebuts corresponents a la Taxa d’abastament d’Aigua de Valls de Torroella,  corresponent al 3er. T. 

de 2017, que presenta el Tresorer de la Corporació, amb informe favorable d’intervenció,  

 

Atès que l’adopció de l’acord d’aprovació del padró de la Taxa d’abastament d’aigua és competència de la Junta de 

Govern Local, en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament en data 15/09/2017, la Junta de 

Govern, amb el vot favorable dels senyors Joan Ullé, Joan Muns i Dídac Ullé per unanimitat acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el padró corresponent a la relació de factures del 3er. Trimestre de 2017, corresponent a la taxa 

de subministrament d’aigua de Valls de Torroella, amb els corresponents imports: 

 

Concepte Import  IVA TOTAL 

Quota manteniment 2.290,00   

Consum 4.644,45   

TOTAL 6.934,45 693,44 7.627,89 

Canon ACA   3.855,32 

   11.483,31 

 

SEGON.- Procedir al cobrament dels corresponents rebuts. 

 

8- ACCEPTACIÓ DE BÉNS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.- 

 

En data 30/06/2017, la Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, ha dictat un decret de concessió 

del següent ajut dins del Catàleg del 2017:  

 

Actuació Import 

Concessió del recurs de 4 papereres ecodissenyades de plàstic reciclat 248,04 € 

 

D’acord amb les bases reguladores d’aquesta línia d’actuació és necessari acceptar aquests ajuts. 

 

Atès que d’acord amb la Delegació feta per Decret de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2017, l’òrgan competent 

per prendre l’acord d’acceptació és la Junta de Govern. Posat el tema a votació, la Junta de Govern, amb els vots 

favorable dels Srs. J. Ullé, J. Muns i D. Ullé, acorda: 

 

PRIMER.- Acceptar el següent ajut concedit per la Diputació de Barcelona, dins del Catàleg 2017,  

 

Actuació Import 

Concessió del recurs de 4 papereres ecodissenyades de plàstic reciclat 248,04 € 

 

SEGON.- Donar conformitat a tots els termes del règim de concessió i a les condicions d’execució establertes en la 

resolució de les concessions dels recursos i en les bases de convocatòria. 



 

____________________________________________________________________________ 
C/ Afores, s/n – 08263 SANT MATEU DE BAGES (Barcelona) NIF: P-0822900-G 

Tel. 93 836 00 10/93 868 24 02- mail: st.mateu@diba.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER.- Autoritzar a la Secretària de la Corporació per a la tramitació telemàtica de l’acceptació i per la 

justificació de la mateixa. 

 

 

9.- INFORMACIÓ SOBRE DIVERSOS TEMES. 
 

La Secretària informa que la Diputació de Barcelona, ens ha comunicat que ens han estimat les següents actuacions 

incloses en el Catàleg de serveis 2017: 

 

- Estudis Banda Ampla al Disseminat de Sant Mateu de Bages.  

 

Els Regidors assistents es donen per assabentats. 

 

10.- PRECS I PREGUNTES 

 

Es pregunta als assistents si tenen algun prec o pregunta, a la qual cosa responen que no. 

 

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, a les 20.30 hores, i per fer-hi constar el que s’ha 

tractat i els acords presos, estenc aquesta acta, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, en els folis de paper segellat de la 

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

  

  Vist-i-plau,  

L’Alcalde.    La Secretària. 
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