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

BAGES EL DIA VINT-I-NOU DE SETEMBRE 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 20:48 hores del dia 29 de setembre 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. 7/2017. 

 

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 20:50, 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 4/08/2017.- 

 

La Secretària informa que l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 4 d’agost 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 D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIONS I 

OBRES DEL PROJECTE “REHABILITACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE VALLS DE TORROELLA, 

3ª FASE”.- 

 

El Sr. Alcalde diu que fa uns dies es va fer l’obertura de pliques, amb el resultat que consta en la proposta 

d’adjudicació. 

 

La secretària informa que en el moment en que es va passar la proposta d’aprovació els punts novè i desè no es van 

acabar de completar per manca d’informació dels redactors del projecte i que finalment la proposta és la següent: 

 

“NOVÈ. Formalitzats els contractes els contractistes hauran de presentar dins dels 10 dies naturals posteriors, el Programa de 

Treballs i el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi  Bàsic de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva aprovació per 
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l’Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat aquest 
tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra. 

 

DESÈ.- Designar com a Director de l’obra i Coordinador de Seguretat i Salut al Sr. Antonio Serra Ferrer.” 

 

El Sr. Alcalde demana si hi ha alguna cosa a comentar. 

 

El Sr. Rovira diu: “No tinc res a comentar, només dir que va ser una obertura de pliques fructífera, al menys a nivell 

econòmic. Simplement ens hem de posar tots les piles, perquè això estigui el dia 1 de desembre, no esperar al 10, ni 

al 15”. 

 

El Sr. Alcalde diu que anem marxant amb els temps bastant bé. 

 

El Sr. Rovira diu: “Per la meva part, ha coincidit que estant jo a Sant Mateu, el primer dia va venir el contractista de 

les butaques i els segon dia el contractista de les grades, i vàrem estar parlant. Sobretot vaig fer enfasi en que això 

havia d’estar per aquestes dates i en principi va semblar que no hi hauria problemes. Jo em brindo a anar-hi i 

mantenir-los amb el peu al coll; perquè ens interessa que estigui per l’espectacle que s’ha de fer per Nadal, ha de ser 

de totes totes. Si hi són pujarem la moral, segur, de tot el grup de teatre i de tota l’altre gent, i al menys se’ls hi donarà 

un símptoma de que això va de veritat i que això es farà i s’acabarà.” 

 

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

 

“En data 18/07/2017, aquesta Alcaldia va iniciar expedient per a la contractació del subministrament del projecte 

“REHABILITACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE VALLS DE TORROELLA, 3ª FASE”, justificant-se la 

necessitat del subministrament. 

 
En data 4/08/2017, es va aprovar el Projecte REHABILITACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE VALLS DE 

TORROELLA, 3ª FASE”. 
 

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

subministraments i d’acord amb la normativa vigent el procediment de contractació més adequat era el procediment 

obert, diversos criteris d’adjudicació pel subministrament i per lots. 

 

Per resolució del Ple de l’Ajuntament, de data 4/08/2017, es va aprovar l'expedient i els Plecs de Clàusules 

Administratives per a l'adjudicació del projecte  “REHABILITACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE VALLS 

DE TORROELLA, 3ª FASE”, per procediment obert, diversos criteris d’adjudicació pel subministrament i per lots. 

 

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

Ordre Data Empresa LOT 1 LOT 2 LOT 3 

1 30/08/2017 Societat Cooperativa Obrera Ezcaray  Si  

2 01/09/2017 Catseient SL SI SI  

3 01/09/2017 Talleres Palautordera, S.A. SI   

4 01/09/2017 Excavacions Duocastella S.L.   SI 

 

En data 5/09/2017, es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració de les proposicions i es va 

procedir a l’obertura dels sobres amb els següents resultats: 

 

LOT 1. TRIBUNA TELESCOPICA.- La Mesa de contractació va considerar que l’oferta econòmicament més 

avantatjosa era la de TALLERES PALAUTORDERA S.A, si bé d’acord amb la normativa vigent i el Plec de Clàusules 

que regeixen el contracte, l’oferta tenia valors anormalment baixos o desproporcionats i per tant d’acord amb l’article 

152.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes es va donar 

audiència al licitador perquè justifiques els valors de l’oferta. 

 

En data 15/09/2017, l’empresa TALLERES PALAUTORDERA S.A, va presentar documentació justificativa dels 

valors anormalment baixos de l’oferta. 

 

El Tècnic redactor del projecte, Sr. Antonio Serra i Ferrer, en data 18/09/2017, ha emès informe en el que 

CONCLOU: 

 

“La documentació presentada justifica la baixa anormal o desproporcionada, ja que aporta amb detall els 

elements de totes les parts que intervenen en la construcció de la tribuna telescòpica així com el seu cost 

d’execució amb preus actuals de mercat. No presenta incorreccions de càlculs dels preus i queden perfectament 

detallats els diferents processió d’execució: Materials que intervenen, fabricació de la grada telescòpica a 

taller, transport i muntatge, in situ, dins la Sala Polivalent. 

 

Per tant s’informa FAVORABLEMENT la documentació prestada, ja que queda justificada la baixa anormal o 

desproporcionada i l’empresa compleix la condició de subcontractació establerta en les bases del concurs.” 
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Per Decret d’Alcaldia de data 19/09/2017, s’assumeix l’informe dels serveis tècnics i requereix a l’empresa TALLERES 

PALAUTORDERA S.A, perquè presenti la documentació justificativa establerta a la Clàusula 10 del Plec de 

Clàusules, en compliment de l’acord de la Mesa de Contractació de data 5/09/2017, que deia: 

 

QUART. En cas que l’informe del Tècnic Redactor del projecte consideri que el contracte es pot realitzar de 

forma satisfactòria, conforme a la justificació presentada per TALLERES PALAUTORDERA S.A., aquesta 

mesa acorda elevar proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació per l’adjudicació del LOT-1- TRIBUNA 

TELESCOPICA, a favor de l’empresa TALLERES PALAUTORDERA S.A., per un preu de QUARANTA-SIS 

MIL NOU-CENTS EUROS (46.900,00 €) IVA exclòs. 

 

El licitador TALLERES PALAUTORDERA S.A, en data 27/09/2017,  ha constituït la garantia definitiva per import 

de DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA CINC EUROS i ha presentat els documents justificatius exigits. 

 

LOT 2. BUTAQUES.- La Mesa de contractació, com a òrgan competent per a la valoració de les proposicions d’aquest 

LOT 2, i tenint en compte els diferents criteris d’adjudicació, va realitzar la següent proposta d’adjudicació: 

 

“La mesa acorda elevar proposta d’adjudicació del contracte LOT 2-Butaques, a favor de l’oferta 

presentada per l’empresa SOCIETAT COOPERATIVA EZCARAY, per un preu de VINT-I-UN MIL SIS-

CENTS EUROS (21.600,00 €), IVA exclòs”. 

  

Per Decret d’Alcaldia de data 6/09/2017, es requereix a l’empresa SOCIETAT COOPERATIVA EZCARAY, perquè 

presenti la documentació justificativa establerta a la Clàusula 10 del Plec de Clàusules. 

 

El licitador SOCIETAT COOPERATIVA EZCARAY, en data 20/09/2017, ha constituït la garantia definitiva per import 

de MIL OCHENTA EUROS i ha presentat els documents justificatius exigits. 

 

LOT 3. IL·LUMINACIÓ, SO I ALTRES AMB OBRES.- La Mesa de contractació, com a òrgan competent per a la 

valoració de les proposicions d’aquest LOT 3, i tenint en compte els diferents criteris d’adjudicació, va realitzar la següent 

proposta d’adjudicació: 

 

“La mesa acorda elevar proposta d’adjudicació del contracte LOT 3-Il·luminació, so i altres obres, a favor de 

la única empresa que s’ha presentat EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL, per un preu de TRENTA-VUIT MIL 

VUIT-CENTS NORANTA AMB SEIXANTA-TRES (38.890,63 €), IVA exclòs”. 

 

Per Decret d’Alcaldia de data 6/09/2017, es requereix a l’empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL, perquè presenti 

la documentació justificativa establerta a la Clàusula 10 del Plec de Clàusules. 

 

El licitador EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL, en data 21/09/2017, ha constituït la garantia definitiva per import 

de MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS, i ha presentat els 

documents justificatius exigits. 

 

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

l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Adjudicar a l'empresa TALLERES PALAUTORDERA S.A., amb CIF A08.869.042, el LOT 1- 

TRIBUNA TELESCÒPICA del projecte  “REHABILITACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE VALLS DE 

TORROELLA, 3ª FASE”, per un preu de QUARANTA-SIS MIL NOU-CENTS EUROS (46.900,00 €) més NOU 

MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS D’IVA (9.849,00 €), al ser l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

(aquest preu inclou l’execució de les Millores 1, 2, 3, 4 i 5) 

 

SEGON.- Adjudicar a l'empresa SOCIETAT COOPERATIVA EZCARAY., amb CIF F26.006.842, el LOT 2- 

BUTAQUES del projecte  “REHABILITACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE VALLS DE TORROELLA, 

3ª FASE”, per un preu de VINT-I-UN MIL SIS-CENTS EUROS (21.600,00 €), i QUATRE MIL CINC-CENTS 

TRENTA-SIS EUROS D’IVA, (4.536,00 €)(aquest preu inclou l’execució de la Millores 1, 2,) 

 

TERCER.- Adjudicar a l'empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL., amb CIF B08.872.335, el LOT 3- 

IL·LUMINACIÓ, SO I ALTRES AMB OBRES del projecte  “REHABILITACIÓ DE LA SALA POLIVALENT 
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DE VALLS DE TORROELLA, 3ª FASE”, per un preu de TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA AMB 

SEIXANTA-TRES (38.890,63 €) i, VUIT MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS, AMB TRES CENTIMS D’IVA 

(8.167,03 €) 

 

QUART.-  Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 433-622 del pressupost vigent de despeses. 

 

CINQUÈ. 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. 

 

SISÈ. Notificar a TALLERES PALAUTORDERA S.A., amb CIF A08.869.042, adjudicatari del contracte del LOT 

1- TRIBUNA TELESCÒPICA, 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 17 hores. 

 
SETÈ. Notificar a SOCIETAT COOPERATIVA EZCARAY., amb B08.872.335, adjudicatari del contracte del 

LOT 2- GRADES, 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 17,30 hores. 

 

VUITÈ. Notificar a EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL., amb CIF A08.869.042, adjudicatari del contracte del 

LOT 3- IL·LUMINACIÓ, SO I ALTRES AMB OBRES, 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 18 hores 

 
NOVÈ. Formalitzats els contractes els contractistes hauran de presentar dins dels 10 dies naturals posteriors, el 

Programa de Treballs i el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi  Bàsic de Seguretat i Salut del Projecte 

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

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

 

DESÈ.- Designar com a Director de l’obra i Coordinador de Seguretat i Salut al Sr. Antonio Serra Ferrer.  

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

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

 

3.- PROPOSTA DE RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DEL 

TEATRE DE VALLS DE TORROELLA, 2011”.- 

 

El Sr. Alcalde informa que el retorn d’aquesta garantia correspon a la 2ª Fase de la rehabilitació del Teatre i demana 

si es vol algun aclariment. 

 

El Sr. Rovira diu: “Tots sabem que hi ha una part important de l’edifici, que és la climatització, que no funciona i a 

mi em va sobtar molt veure una proposta de tornar la garantia si hi ha una cosa que no va. Llavors la Secretaria em va 

informar que la climatització s’havia fet a la 1ª Fase i que a la 2ª Fase no hi entrava aquest tema”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “És així, vàrem parlar amb el tècnic i ens va dir que en aquesta fase no entrava la climatització”. 

 

El Sr. Rovira diu: “El que està clar és que legalment en aquesta fase no es pot denegar el retorn d’una fiança a una 

empresa, però que per casualitat és la mateixa que la de la 1ª Fase. Però si que no s’hauria d’haver retornat la fiança 

de la 1ª Fase, quan se sabia que allò no funcionava”. 

 

La Secretària diu: “Es que potser no se sabia. Perquè l’obra de la 1ª Fase es va acabar el 31/12/2010, i a l’abril del 

2012 ja se li va retornar, perquè aquella garantia era d’un any. Són empreses grans, que de seguida et demanen el 

retorn de la fiança. És probable que encara no hagués funcionat gaire.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Es tenia la confiança de que funcionaria.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “No havia funcionat, però després s’havia reparat i semblava que funcionava”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Està clar que la fiança de 7.693,86 €, no cobreix ni la tercera part del que costarà reparar-la; però 

serien 7.000,00 €” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Sí. Vàrem estar parlant a veure si podríem...!!!” 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo crec que el que podríem fer és (em consta que aquesta empresa encara existeix) fer-los veure, 

simplement per ètica professional, que els hi retornem aquesta fiança, però que tenim una màquina que no va ni amb 

rodes i que això era la seva responsabilitat. Crida’ls, dir-los-ho i evidentment que se’ls hi ha de retornar. Tocar-los 

una mica la fibra, si és possible i si és que se la deixen tocar” 

 

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

així: 
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“Vista la sol·licitud presentada per Alvar Ballespi Solal, en representació de la mercantil CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA DE SOLSONA S.L., en qualitat d'adjudicatari del contracte de “Rehabilitació del Teatre de Valls 

de Torroella, 2011”, en la qual sol·licita la devolució de la garantia definitiva per import de 7.693,86 euros, 

dipositada per fer front a la correcta execució de l'esmentat contracte administratiu. 

 

Considerant que mitjançant Acord del Ple de l’Ajuntament,  es va adjudicar el contracte administratiu de 

Rehabilitació del Teatre de Valls de Torroella, 2011, per una durada de 4 mesos (menys 1 setmana), i un preu de per 

un import de 153.877,15 € + IVA. 

 

Atès que l'import de la garantia definitiva per garantir la correcta execució del contracte esmentat ascendia a 7.693,86 

€. El dipòsit de la garantia esmentada va ser correctament realitzat per l'adjudicatari del contracte administratiu. 

 

Atès que el contracte administratiu d’obres va ser formalitzat en data 9/08/2011, resultant que es preveia un termini 

de garantia de les obres de 5 anys, des de l’acta de recepció de les mateixes. 

 

Atès que l’acta de final d’obra és de data 31/12/2011 i per tant han transcorregut el termini de 5 anys de garantia i 

verificat que s'ha complert satisfactòriament l'objecte del contracte administratiu, s’ha de procedir a la devolució de la 

garantia definitiva. 

 

Atesos els informes favorables a la devolució de la garantia, emesos pel Tècnic responsable de l’execució del projecte 

i de la Tresorera de l’Ajuntament i considerant el que preveu l'article 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-, així 

com en allò previst als articles 61 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP-. 

 

I atès que l’òrgan competent per l’aprovació del retorn de la garantia és el Ple d el’Ajutnament, proposo l’adopció del 

següent acord: 

 

PRIMER.- Autoritzar la devolució a la mercantil CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE SOLSONA S.L. amb 

NIF B-25010455, en qualitat d'adjudicatari del contracte de “Rehabilitació del Teatre de Valls de Torroella, 2011”, la 

garantia definitiva per import de 7.693,86 euros, dipositada per fer front a la correcta execució del referit contracte 

administratiu. 

  

SEGON.- Donar trasllat a la Tresoreria de l'Ajuntament la present resolució per tal que procedeixi a la devolució de 

la garantia definitiva prestada. 

  

TERCER.- Notificar la present Resolució als interessats en l'expedient.” 

 

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

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

 

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL 2017, QUE DESENVOLUPA EL PLA MARC 

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

BOSCOS BAGES- ANOIA.- 
 

Es dóna la paraula al Sr. Muns. 

 

El Sr. Muns diu: ”Les finques beneficiades pel programa 2017, de Sant Mateu de Bages, són Cal Roig i Sociats. A 

Cal Roig tenen 47,4 Ha. i a Sociats 22,9 Ha. en las que s’actuarà. L’actuació és de 45.725,00 € en el cas de Cal Roig i 

28.274,00 € en el cas de Sociats. Els treballs que faran serà l’aclarida de plançoneda i selecció de talls. ” 

 

El Sr. Rovira pregunta si això ho demanen els propietaris. 

 

El Sr. Muns diu: “L’Associació de propietaris busquem gent que signi el contracte amb la Diputació i quan s’ha 

firmat el contracte es fa un estudi de la finca i es miren les actuacions que es poden fer, sigui en bosc verd o en bosc 

cremat.” 
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La Sra. Carné diu: “És essencial poder fer això. Sobretot a Sant Mateu, que pugen aquells pins que estan uns al costat 

dels altres.” 

 

El Sr. Rovira diu: “En els llocs que està fet i els que no es veu una gran diferència.” 

 

La Sra. Carne diu que a Sociats creu que ja està fet i el Sr. Muns li diu que si, que el Pla és del 2017, però que 

l’aprovació ha arribat ara. 

 

El Sr. Muns diu: “És de Jutjat de Guardia, els propietaris que tenen la finca en males condicions i no ho fan. Perquè 

no costa ni un duro”. 

 

La Sra. Carné diu que els propietaris que ho van fer al principi, com els de la Rabassa, ara ja tenen un bosc. 

 

El Sr. Muns diu que si no es fa no es té mai un bosc i que si hi ha un incendi serà molt difícil apagar-lo. 

 

El Sr. Rovira diu: “És per tot. Menys risc d’incendi, millor fusta....!”. 

 

El Sr. Muns diu: “En aquestes pinedes de pi blanca, que aclareixen, van comptar de 30.000 a 40.000 peus per Ha i la 

manera d’estar plantats optima és de 1.000 a 1.500 peus per Ha.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Ho deixen a terra, oi?” 

 

El Sr. Muns diu: “Econòmicament no és viable treure-ho, però ho trinxen. Deixar-ho a terra té el problema de que 

durant 3 o 4 anys augmenta el risc d’incendi, però passats aquest anys ja està i a la vegada dones aliment als pins que 

deixes i també la terra queda consolidada.” 

 

Es comenta que ja es comencen a fer bolets en els bosc cremat. 

 

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

 

“Atès que la Comissió de treball i l’Assemblea General de l’Associació de Propietaris forestals Boscos Bages-Anoia, 

va aprovar el Programa Anual de l’any 2017, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de 

l’Associació. 

 

Atès que la normativa vigent estableix que els Ajuntaments que formen part d’aquesta Associació han d’aprovar 

aquest Programa anual, proposo l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Aprovar el Programa Anual 2017, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de 

l’Associació de Propietaris forestals Boscos Bages-Anoia. 

 

SEGON. Notificar aquest acord a la resta de les parts.” 

 

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

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

 

5- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2017, SOTA LA 

MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI, FINANÇAT MITJANÇANT 

TRANSFERÈNCIA DE PARTIDES.- 

 

La Secretària informa que aquestes modificacions són petits ajustos en el pressupost. Així el de l’Associació 

Riubrogent, es degut a que com la Festa Major es paga una part des de l’Ajuntament i una altra des de l’Associació, 

mai sabem a principi de l’exercici quin és l’import òptim per pressupostat. Com ara ja han arribat les factures i s’han 

fer els números s’ha vist que s’havia previst una subvenció nominativa de 2.800,00 €, quan realment li pertoquen 

2.930,00 €. 

 

La Secretària també informa: “També hi ha el tema dels Amics Moto Valls, que van renunciar a la subvenció i ha 

semblat oportú comprar carpes. I per últim, 446,00 €, que corresponen a la part que ha d’aportar l’Ajuntament pels 

hidrants de Sant Mateu. Es correspon al 10% del cost que no estava subvencionat. La partida 454-265 es correspon a 

l’aportació que cada any fem a l’ADF i s’ha considerat més adient posar la despesa dels hidrants en aquesta partida, 

perquè si en algun moment es busca el que es va pagar serà més fàcil trobar-ho”. 

 

El Sr. Rovira demana: “Aquestes modificacions de crèdits las fas cada 3 mesos, aproximadament oi? Per la teva 

comoditat, no seria millor fer-ho al final de l’any”. 

 

La Secretària diu: “Ho acostumo a fer quan ho necessito. Perquè per exemple, la subvenció a Riubrogent si no tinc la 

partida no li puc donar. Hi ha coses que las vaig ajustant quan surten”. 
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El Sr. Rovira diu: “És que així podria ser que haguessis d’ajustar dues vegades la partida?” 

 

La Secretària diu que podria passar tot i que no quedaria gaire bé. 

 

El Sr. Rovira diu: “I si no està a la partida que toca no ho podries pagar?”. 

 

La Secretaria diu: “Si no hi ha partida ho hauria de deixar en una bossa pendent de regularitzar, però si es va tenint 

molts pagaments així, fa nosa i dificulta el control de les partides. D’aquesta manera, per exemple ara les Carpes ja 

las podem comprar” 

 

El Sr. Rovira diu: “Sobretot que les carpes siguin com las que tenim” 

 

S’acorda que si, que les carpes siguin iguals. 

 

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

 

“Atès que hi ha alguna partida de despesa del Pressupost de 2017, que en aquests moment ja es té coneixement de 

que tindrà sobrant i que per una altra banda hi ha alguna partida de despeses del pressupost que no serà suficient, i 

que convindria incrementar-la. 

 

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. 6/2017, sota la modalitat de suplement de 

crèdit i crèdit extraordinari, finançat mitjançant transferència de partides, d’acord amb el desglòs que consta a 

l’expedient i el resum del qual és el següent: 

 

Aplicació pressupostària  Concepte Crèd. inicials Modificació  Crèd. definitius 

330 212 Edificis i altres construccions culturals 9.500,00 -130,00 9.370,00 

338 48301 Associació Cultural Riubrogent 2.800,00 130,00 2.930,00 

340 48401 Amics Moto Valls de Torroella 1.000,00 -1.000,00 0,00 

432 625 Adquisició Material Fetes-Carpes 0,00 1.000,00 1.000,00 

454 210 Infraestructures i béns naturals 13.000,00 -446,00 12.554,00 

454 265 

Treballs realitzats per institucions sense 

finalitat de lucre 925,00 446,00 1.371,00 

   TOTAL 0,00  

 

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

de la Corporació, durant el termini de 15 dies. 

 

TERCER.- Considerar que el present acord d'aprovació inicial, s'entendrà elevat a definitiu, sense necessitat de nou 

acord, si durant el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions.” 

 

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

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

 

6- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/2017, SOTA LA 

MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI, FINANÇAT AMB 

SUPERAVIT DE L’ANY 2016.- 

 

La Secretaria diu: “Hi ha molt superàvit de l’any 2016, però sembla que ara el que es necessita és aquest. S’inclou el 

tema de la Millora dels Camins Forestals, que està subvencionat excepte l’IVA, que són els 6.088,00 €. El tema dels 

Camins danyats per les Pluges, que ara ja hem tancat el projecte, resultant que la indemnització a propietaris afectats 

per els obres no està subvencionat i es calcula que són 600,00 €. També hi ha el tema de l’arranjament de l’edifici de 

l’Ajuntament, amb tota la problemàtica que ha sortit ara, que encara no se sap el que pujarà.” 
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El Sr. Rovira diu: “Perquè l’assegurança no deu cobrir res? Perquè l’assegurança cobreix el mal que fa. Però arranjar 

el que produeix el mal, no.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Això suposo que és defecte d’obra”. 

 

La secretària diu que potser no es podrà incloure les despeses de Linbages del primer dia i la Sra. Carné diu que tot 

està relacionat i també diu que ara tot ha quedat perfecte. 

  

La Secretaria diu: “També hi ha la millora de les zones de containers, que inclourà les despeses de la zona del Castell 

de les Planes i també es vol fer el mateix a Salo i Castelltallat”. 

 

La Sra. Carné demana: “No hi ha cap noticia del tema dels contenidors per l’Àrea nova de Sant Mateu?” 

 

La Secretària diu que la setmana vinent hi ha una reunió amb la tècnica d’Ambients. 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo penso que hi ha dues coses urgents. Avui he parlat amb el xofer del camió i ha dit que a Valls 

ho tenim bé, però que a Sant Mateu, com no hi ha el container de vidre, la gent ho deixa a terra. I ha dit que avui ho 

havien netejat. El que convé és que facin l’estudi. Perquè vaig coincidir amb la tècnica d’Ambients i va dir que 

vindria a fer l’estudi al setembre i encara no ha vingut”. 

 

El Sr. J. Ullé diu que la nostra intenció és que sigui àrea completa. 

 

El Sr. Rovira diu que ja ha quedat amb el xofer que portarà el container nou. 

 

La Secretaria diu que es va despistar de demanar-li que el canviessin. 

 

La Secretària diu: “Des del Consorci demanen una proposta de solució de tots el municipi. Treure containers de 

rebuig a Castelltallat i a Salo i agrupar-ho.” 

 

El Sr. Rovira diu: “De vegades aquestes propostes no tenen sentit. S’han de mirar les rutes dels camions.” 

 

El Sr. Masafrets diu: “De vegades és un contrasentit, perquè ens diuen que hem de reciclar i llavors no posen el 

container groc fins que estigui tot solucionat. I mentre no reciclem.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Però retirar containers de rebuig per un lloc on el camió ha de passar, no té gaire sentit.” 

 

La Secretària diu: “Ells diuen que si hi ha un container de rebuig sol, ho tiren tot allà. Per això volen que els trèiem”. 

 

El Sr. Muns diu: “A Castelltallat no és veritat. La gent si hi ha un container sol, hi tira el que s’ha de tirar i reciclen en 

els containers de la zona del Casal”. 

 

El Sr. Masafrets diu: “A Salo, els que hi ha a la bascula, que només hi ha rebuig, ho tiren tot allà. Allà s’ha de posar 

l’Àrea completa”. 

 

La Secretària diu: “Doncs a veure si amb la tècnica d’Ambients es pot concretar, perquè des del Consorci han dit que 

si hi ha la proposta, ja tiraria endavant l’Àrea completa de Sant Mateu. Per últim l’altre modificació del pressupost 

que es proposa de 2.200,00 €, es per fer una mica de millora a la sortida de la plaça d’aquí Valls”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Al gual de vianants de la sortida de la Plaça, cap a la Carnisseria. Aparquen cotxes moltes vegades 

i volem adequar-ho una mica.” 

 

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

 

“Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari de 2016 a l’exercici pressupostari 2017, per a la financiació 

d’inversions financerament sostenibles, per providència d’aquesta Alcaldia de data 20/09/2017, es va incoar 

expedient de modificació de crèdits i concessió de crèdit extraordinari. 

 

Ates que en data  21/09/2017, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable y el procediment a 

seguir. 

 

Considerant que, en data 21/09/2017, es va emetre informe d’Avaluació del compliment de l’Objectiu d’Estabilitat 

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

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

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

61.016,00 € 
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Realitzada la tramitació legalment establerta i sempre que la Secretària emeti informe favorable a la següent proposta, 

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

 

ACORD 

 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2017 del pressupost en vigor, en la 

modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per a l’aplicació del superàvit pressupostari de l’any 2016 amb 

càrrec al romanent de tresoreria, amb el següent detall: 

 

Finançar les següents inversions financerament sostenibles, per la quantitat de 18.688,00 € 

 

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

 

Altes en Aplicacions de Despeses 

Aplicació pressupostària Descripció Euros 

Progr. Econòmica   

454 619 Millora de camins Forestals, 2017 Apartat 5.3.5 6.088,00 

454 619 Arranjament camins danys pluges 600,00 

933 632 Arranjament Edifici Ajuntament 5.000,00 

162 609 Millora zones de containers 6.000,00 

155 619 Millores Via Pública Valls de Torroella 2.200,00 

  TOTAL 19.888,00 

 

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

 

Pressupost d’ingressos 

ECONÒMICA 
Descripció Euros 

Concepte 

87000 Per a despeses financerament sostenibles 19.888,00 

 TOTAL INGRESSOS 19.888,00 

 

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

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

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

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

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

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

 
7.- DONACIO DE COMPTE D’UN DECRET DE L’ALCALDIA SOBRE TEMES DE CONTRACTACIO DE 

PERSONAL.- 

 

La Secretària informa que el Decret es correspon a la contractació d’una persona per donar suport a la Menxu, perquè 

la normativa ens exigeix que hi hagi 2 persones contractades. 

 

El Decret de l’Alcaldia diu literalment: 

 

“D E C R E T (158/2017) (05/09/2017) 

 

Atès que el proper dia 12/09/2017 començarà el curs escolar 2017-2018.  

 

Atès que l’Ajuntament de Sant Mateu és titular de la Llar d’Infants Municipal de Valls de Torroella, el qual es 

considera un servei públic essencial. 

 

Atès que es necessari d’acord amb la normativa vigent tenir contractada a dues persones per dur a terme el projecte 

educatiu de la Llar d’Infants municipal. Considerant-se que el més adient seria contractar a una persona a temps 

parcial de 6 hores setmanals, per desenvolupar tasques de Direcció. 
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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 cobrir la plaça de Directora de la Llar d’infants municipal, per quin 

motiu es procedeix a la contractació mitjançant contracte laboral i temporal a temps parcial de la Sra GISELA MAS 

SANTAULARIA, per fer tasques de Direcció de la Llar d’Infants municipal, durant el curs 2017-2018. 

 

SEGON.- El contracte començarà el dia 7 de setembre de 2017, i durarà fins a l’acabament del curs escolar, el dia 30 

de juny de 2018. L’horari serà de 6 hores setmanals, lo qual comporta el 15% de la jornada amb un sou de 205 € 

mensuals. Pagues extres no incloses. 

 

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

  

QUART.- 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. 

 

8.- DONACIO DE COMPTE DE DIFERENTS DECRETS DE L’ALCALDIA.- 

 

A continuació s’informa dels següents decrets: 

 

D E C R E T (139/2017) (4/08/2017) 

El  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant cèdula d’emplaçament de data 25/07/2017, ha citat a 

comparèixer a aquest Ajuntament de Sant Mateu de Bages, en el recurs de Cassació interposat per POLÍGON 

INDUSTRIAL CAN SEDO S.L., contra MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A., DEPARTAMENT DE 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT I AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES, en relació amb el recurs 

contenciós 60/2013. 

 

D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 

l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 

(LMRLC) escau comparèixer-hi i, en conseqüència, designar lletrat/lletrada i procurador/a perquè es facin càrrec, 

respectivament, de la defensa i representació de l’Ajuntament en aquest procediment. 

 

Procedeix, doncs, designar el procurador dels tribunals Jordi Fontquerni i Bas, perquè es faci càrrec de la 

representació de Sant Mateu de Bages. 

 

La Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de defensa judicial a les entitats locals de la 

demarcació de Barcelona en els procediments en els quals aquestes entitats en siguin part, segons regula l’article 4.b) 

del Reglament sobre l'assistència jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació (RAJET), publicat al BOP núm. 77 de 

data 31 de març de 1994 (Annex IX). 

 

Com que aquest Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per defensar adequadament els seus interessos, es 

considera oportú sol·licitar-li assistència i nomenar el lletrat/la lletrada que designi la Diputació per dur a terme la 

defensa i direcció tècnica de l’Ajuntament, en el procediment esmentat.  

 

En virtut de tot això, i en ús de les facultats que tinc conferides per l’article 53.1.k) de l’LMRLC 

 

RESOLC 

 

PRIMER.- COMPARÈIXER davant el Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, en el recurs de cassació 

contra la Sentència núm. 231/2017, de 10 d’abril de 2017, dictada per la Sala del Contenciós Administratiu, Secció 

Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els autors de recurs ordinari núm. 60/2013, interposat per 

POLÍGON INDUSTRIAL CAN SEDO S.L., contra MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A., DEPARTAMENT 

DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT I AJUNTMENT DE SANT MATEU DE BAGES. 

 

SEGON.- CONFERIR la representació de l'Ajuntament, en el referit recurs, al Procurador dels Tribunals Sr. Jordi 

Fontquerni i Bas. 

TERCER.- SOL·LICITAR, A la Diputació de Barcelona assistència jurídica consistent en la defensa judicial en el 

procediment esmentat al punt primer i DESIGNAR com a Lletrat/da el que nomeni la Diputació de Barcelona. 
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QUART.- DONAR compte al Ple de la Corporació del present decret per al seu coneixement i, si s’escau, ratificació. 

 

D E C R E T (142/2017) (7/08/2017) 

Atès que per Resolució de l'Alcaldia de data 18/01/2016, es van delegar a la Junta de Govern Local diverses 

atribucions de l'Alcaldia. 

 

Atès que estem en el mes d’agost i molts regidors estaran de vacances i serà difícil poder celebrar Juntes de Govern, 

la qual cosa pot suposar demores en la tramitació dels expedients, així com incompliment de terminis en la tramitació 

dels mateixos i perjudicis als ciutadans que es poden evitar si s’adopten acords per Resolució de l’Alcaldia. 

 

Atès que es considera que resulta convenient revocar les anteriors competències delegades a la Junta de Govern 

Local, per afavorir l’eficàcia en el funcionament dels serveis. 

 

Ateses les atribucions que legalment tinc conferides, en especial d'acord amb el que disposa l'art. 116 del Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals - ROF- i en la seva virtut els arts. 8 i 9.6 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 

Públic -LRJSP-, 

 

RESOLC 
_ 

PRIMER.- Revocar la les següents competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 18/01/2016, respecte 

de la Junta de Govern Local, de nou a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació com a òrgan que va ser el delegant de 

les mateixes. 

 

- El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat que inclou:  

a) Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions i aprovar certificacions d’obra,  la quantia de les 

quals excedeixi de 600 € i amb el límit del 10% dels recursos ordinaris, excepte les despeses corresponents 

a despeses per subministrament de serveis d’energia 

b) Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries. 

c) Concessió i denegació de beneficis fiscals.  

- Les contractacions d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes 

administratius especials, i els contractes privats quan llur import sigui superior al 2 % dels recursos 

ordinaris del pressupost, i fins el 10%, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui 

superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el 10% del 

pressupost, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici. 

- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o execució i 

estiguin previstos al pressupost. 

- La concessió de llicències municipals d’exercici d’activitats, d’obertura d’establiments de tots tipus, les 

llicències i permisos ambientals i les llicències urbanístiques, d’instal·lacions o obres en general, llevat que 

les ordenances o les lleis sectorials atribueixin expressament la competència al Ple. 

- L’atorgament de subvencions a favor d’entitats del municipi, per import inferior a 3.000.00 €. 

- L’aprovació d’ajudes en l’àmbit dels serveis socials. 

- L’acceptació de subvencions, en tant en quan la quantia dels compromisos o de l’aportació municipal 

sigui inferior al 10%  del pressupost ordinari. 

 

SEGON.- Remetre anunci de la present Resolució al BOP, d'acord amb el que disposa l'art. 44.2 ROF, així com en el 

tauló d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal, sense perjudici de l'efectivitat de la revocació a partir 

del dia següent al de la signatura de la present resolució. 

 

TERCER.- Notificar la present resolució als interessats. Per a tal cosa, se'ls comunicarà que contra l'acord de 

revocació no cabrà recurs, encara que podrà impugnar-se al recurs que, si escau, s'interposi contra la resolució del 

procediment. 

 

QUART.- Donar compte de la present Resolució al Ple Municipal a la següent sessió ordinària que celebri. 

 

D E C R E T (165/2017) (07/09/2017) 
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Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya 

i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la Generalitat per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017, 

 

L’alcalde de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, en exercici de les atribucions de representació, 

 

MANIFESTA: 

 

PRIMER-. El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017 i complir les 

previsions que es concreten a l’esmentada Llei. 

 

SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària que se celebri. 

 

TERCER.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 

 

D E C R E T (175/2017) (15/09/2017) 

Atès que per Resolució de l'Alcaldia de data 7/08/2017, es van revocar algunes competències que havien estat 

delegades per Decret de l’Alcaldia de data 18/01/2016, perquè s’entrava en un període de vacances. 

 

Atès que aquest període de vacances ja ha passat es considera necessari procedir a delegar de nou en la Junta de 

Govern, les competències revocades. 

 

Ateses les atribucions que legalment tinc conferides, en especial d'acord amb el que disposa l'art. 116 del Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals - ROF- i en la seva virtut els arts. 8 i 9.6 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 

Públic -LRJSP-, 

 

RESOLC 
_ 

PRIMER.- Assignar de nou a la Junta de Govern Local (JGL), a partir del dia 19 de setembre, les següents 

atribucions: 

 

- El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat que inclou:  

a) Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions i aprovar certificacions d’obra,  la quantia de les quals 

excedeixi de 600 € i amb el límit del 10% dels recursos ordinaris, excepte les despeses corresponents a despeses per 

subministrament de serveis d’energia 

b) Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries. 

c) Concessió i denegació de beneficis fiscals.  

- Les contractacions d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes 

administratius especials, i els contractes privats quan llur import sigui superior al 2 % dels recursos ordinaris del 

pressupost, i fins el 10%, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, 

sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el 10% del pressupost, referit als recursos 

ordinaris del pressupost del primer exercici. 

- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o execució i estiguin 

previstos al pressupost. 

- La concessió de llicències municipals d’exercici d’activitats, d’obertura d’establiments de tots tipus, les llicències i 

permisos ambientals i les llicències urbanístiques, d’instal·lacions o obres en general, llevat que les ordenances o les 

lleis sectorials atribueixin expressament la competència al Ple. 

- L’atorgament de subvencions a favor d’entitats del municipi, per import inferior a 3.000.00 €. 

- L’aprovació d’ajudes en l’àmbit dels serveis socials. 

- L’acceptació de subvencions, en tant en quan la quantia dels compromisos o de l’aportació municipal sigui inferior 

al 10%  del pressupost ordinari. 

 

SEGON.- Remetre anunci de la present Resolució al BOP, d'acord amb el que disposa l'art. 44.2 ROF, així com en el 

tauló d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal, sense perjudici de l'efectivitat de la delegació a partir 

del dia següent al de la signatura de la present resolució. 

 

TERCER.- Notificar la present resolució als interessats. Per a tal cosa, se'ls comunicarà que contra l'acord de 

revocació no cabrà recurs, encara que podrà impugnar-se al recurs que, si escau, s'interposi contra la resolució del 

procediment. 

 

QUART.- Donar compte de la present Resolució al Ple Municipal a la següent sessió ordinària que celebri.” 

 

Els membres assistents es donen per assabentats. 

 

9.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA APROVATS DES DEL 28/07/2017 FINS el 

22/09/2017.- 



 

 

____________________________________________________________________________ 
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A continuació es relacionen els Decrets aprovats entre el 28/07/2017 fins el 22/09/2017 i es demana si hi ha alguna 

pregunta a fer i se li respon que no. 

134/2017 31/07/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern de data 01/08/2017. 

135/2017 01/08/2017 Convocatòria sessió Ple de data 15/06/2017. 

136/2017 03/08/2017 Delegació del Sr. Joan Muns com a 1er Tinent d’alcalde,  durant 17/08-02/09. 

137/2017 03/08/2017 Aprovació de la relació de factures 31/2017. 

138/2017 03/08/2017 Aprovació inici expedient contractació de l’obra “Arranjament dels danys provocats 

per les Pluges del 16 de juny de 2015, al camí d’accés a Sant Mateu de Bages”. 

139/2017 04/08/2017 Aprovar la compareixença davant el Tribunal Suprem, en relació el recurs de cassació 

contra la Sentència núm. 231/2017, de 10/04/2017 per PICSA. 

140/2017 04/08/2017 Exposició pública de la sol. Llicència d’obres per construir una nau ramadera per 

engreix de pollastres a la finca Gibergues. 

141/2017 07/08/2017 Formular requeriment previ davant la Secretaria de governació, Administracions 

Públiques i Habitatge en relació a la reducció de la subvenció atorgada per 

l’arranjament dels danys ocasionats per les pluges torrencials i les ventades produïdes 

entre els mesos de novembre de 2014 i gener de 2015. 

142/2017 07/08/2017 Revocació de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 18/01/2016, 

respecte de la Junta de Govern. 

143/2017 08/08/2017 Aprovació inici expedient contractació de l’obra “Arranjament dels danys provocats 

per les Pluges del 16 de juny de 2015, a la paret del camí de Cal Mestrill”. 

144/2017 09/08/2017 Sol·licitar prorroga per l’execució de l’obra projecte d’obertura i millora de camins 

forestals anys 2017. 

145/2017 09/08/2017 Aprovació de la modificació tècnica del projecte de l’obra d’arranjament dels danys 

provocats per les pluges del 16 de juny de 2015, al camí de Cal Mestrill a l’empresa 

PASQUINA SA. 

146/2017 09/08/2017 Aprovació inici expedient contractació de l’obra “Arranjament de camins i rases 

danyats per les pluges del 16 de juny de 2015, a Sant Mateu de Bages”. 

147/2017 11/08/2017 Aprovar la compareixença davant del Jutjat d’instrucció nº 4 de Manresa i reclamar en 

relació amb el furt que va tenir lloc a les oficines de Valls de Torroella, el passat 

27/06/2017. 

148/2017 22/08/2017 Aprovació inici expedient contractació de l’obra del projecte “Obertura i millora de 

camins forestals a Sant Mateu de Bages”. 

149/2017 26/08/2017 Aprovació de la relació de factures 32/2017. 

150/2017 29/08/2017 Aprovació de la certificació nº 2 i última de l’obra d’arranjament dels danys provocats 

per les Pluges del 16 de juny de 2015, al camí de Cal Mestrill. 

151/2017 29/08/2017 Adjudicació de l’obra “d’arranjament dels danys provocats per les pluges del 16 de 

juny de 2015, al camí d’accés a Sant Mateu de Bages a l’empresa PASQUINA SA.” 

152/2017 29/08/2017 Adjudicació de l’obra “d’arranjament dels danys provocats per les pluges del 16 de 

juny de 2015, a la paret de Cal Mestrill” a l’empresa PASQUINA SA. 

153/2017 29/08/2017 Adjudicació de l’obra “d’arranjament de camins i rases danyats per les pluges del 16 de 

juny de 2015, a Sant Mateu de Bages” a l’empresa EXCAVACIONS MIRALLES SL 

154/2017 30/08/2017 Aprovació de la relació de nòmines  mes d’agost. 

155/2017 31/08/2017 Atorgar llicència primera ocupació a MERCÊ SOLDEVILA VIDAL. 

156/2017 21/08/2017 Aprovació de la relació de factures 33/2017. 

157/2017 04/09/2017 Aprovació línies fonamentals del pressupost 2017. 

158/2017 05/09/2017 Contractació de GISELA MAS SANTAULARIA, tasques direcció Llar d’infants. 

159/2017 05/09/2017 Aprovació factura 2017/46, manteniment Consultori Valls de Torroella. 

160/2017 05/09/2017 Aprovació inicial del projecte de construcció d’un mirador i un monument a les Quatre 

barres de la Senyera al Pla del Putxó.  

161/2017 05/09/2017 Autorització per realitzar activitats gimnàstica per la gent gran i dance/Fitness al 

gimnàs de l’escola. 

162/2017 05/09/2017 Assabentat de l’activitat ramadera de porcs d’engreix i cria i engreix de conills a la 

finca Cal Vicenç. 

163/2017 06/09/2017 Requeriment de documentació relacionada amb l’Adjudicació dels lots del projecte 

“Rehabilitació de la sala polivalent de Valls de Torroella”. 

164/2017 07/09/2017 Acceptació del recurs material “senyalització d’una ruta per Castelltallat” concedit per 
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la Diputació de Barcelona. 

165/2017 07/09/2017 Donar ple suport al Referèndum convocat pel proper dia 1 d’octubre. 

166/2017 08/09/2017 Atorgar a SERGI SOLER FERRER llicència d’obres per reforma interior a l’habitatge 

Ctra. Cardona 10 2-1 de Valls de Torroella. 

167/2017 08/09/2017 Adjudicació de l’obra “Projecte d’obertura i millora de camins forestals a Sant Mateu 

de Bages. a l’empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA SA 

168/2017 08/09/2017 Aprovació de la relació de factures 34/2017. 

169/2017 12/09/2017 Admetre a tràmit la sol·licitud de les Sres. ROSER I MONTSERRAT TORRENTÓ 

SANJUST en relació a la llicència d’obres de tancament de finca atorgada el Sr. Jordi 

Vinyeta. 

170/2017 12/09/2017 Atorgar a EXPLOTACIONS MEJA SCP, llicencia d’obres per l’enderroc, construcció i 

legalització de naus porcines a la finca Rojas de Salo. 

171/2017 13/09/2017 Aprovació definitiva de l’expedient 5/2017.-Suplement de crèdits, sota la modalitat de 

generació de crèdits per majors ingressos. 

172/2017 14/09/2017 Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra de Millora del Raval de Mejà de 

Salo. 

173/2017 14/09/2017 Sol·licitar ampliació del termini d’execució de les actuacions dins del  Programa 

Complementari de camins municipals.  

174/2017 14/09/2017 Sol·licitar ajut econòmic al Servei de Salut Pública i Consum, per les millores 

sanitàries de l’abastament d’aigua potable als nuclis de Salo i Valls de Torroella. 

175/2017 15/09/2017 Assignar de competències a la junta de Govern Local a partir del 19 de setembre de 

2017. 

176/2017 15/09/2017 Aprovació certificació UNICA de l’obra “Arranjament dels danys provocats per les 

Pluges del 16 de juny de 2015, a la paret del camí de Cal Mestrill”. 

177/2017 15/09/2017 Aprovació certificació UNICA de l’obra “Arranjament dels danys provocats per les 

Pluges del 16 de juny de 2015, al camí d’accés a Sant Mateu de Bages”. 

178/2017 18/09/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern de data 19/09/2017. 

179/2017 19/09/2017 Aprovació de la certificació nº 2 de l’obra “Arranjament dels danys provocats per les 

Pluges del 16 de juny de 2015, a varis camins de Sant Mateu de Bages”. 

180/2017 19/09/2017 Aprovació de la certificació nº 1 de l’obra “Arranjament de camins i rases danyats  per 

les Pluges del 16 de juny de 2015, a Sant Mateu de Bages”. 

181/2017 19/09/2017 Requeriment de documentació a l’empresa Talleres Palautordera SA en relació a 

l’adjudicació del lot 1. Tribuna Telescopica. 

182/2017 20/09/2017 Aprovació de la relació de factures 35/2017. 

183/2017 22/09/2017 Aprovació relació rebuts quota llar infants mes de setembre i quota material curs 

2017/18. 

 

10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-  
 

El Sr. Alcalde demana si hi ha algun tema a comentar i se li respon que no. 

 

11.- PRECS I PREGUNTES.- 

 

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

 

El Alcalde diu: “Jo si que abans de tancar el Ple, volia agrair-vos a l’APM el vostre suport a l’equip de Govern i en 

concret a l’Alcalde amb el tot l’enrenou que hem tingut sobre les citacions del Fiscal General de l’Estat per 

l’aprovació del Decret de suport al Referèndum”. 

 

El Sr. Rovira diu: “I el reiterem i si en tot cas haguessis d’anar a declarar, nosaltres venim i fem el que faci falta.” 

 

El Sr. Muns diu: “A Castelltallat també m’han dit que hi ha persones que t’acompanyarien.” 

 

El Sr. Rovira diu: “A la majoria de pobles es fa. O es fa un autocar o una caravana fins a Manresa.” 

 

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde dona les gràcies i aixeca la sessió, a les 21:20, 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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