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

BAGES EL DIA QUATRE D’AGOST DE 2017 

 

ASSISTENTS 
 

President 
Joan Ullé Castellà 

 

Tinents d’Alcalde 

Joan Muns Botinas 

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 19:46 hores del dia 4 d’agost 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 ordinària del Ple de 

l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, núm. 6/2017. 

 

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 19:47, 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 15/06/2017.- 

 

La Secretària informa que l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny 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’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE SANT MATEU DE 

BAGES PER L’ANY 2018.- 
 

La Secretària informa la proposta de les Festes Locals per l’any 2018, segueix els mateixos criteris que es van fer 

servir per determinar les Festes Local d’aquest any 2017. 

 

A continuació el Sr. Alcalde demana si hi ha algun comentari i atès que se li respon que no presenta a consideració 

del Ple, la proposta d’acord que diu literalment així: 

 

“Atès que en data 6 de juliol de 2017 s’ha rebut escrit del Director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i 

Família de Barcelona, en el que ens informen que ha estat publicat al DOGC l’ordre TSF/101/2017, de 25 de maig de 

2017 per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018. 

 



Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter 

local, i d’acord amb el Decret 177/12980 de 2 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades 

per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius 

 

Atès el que s’havia aprovat en anys anteriors i d’acord amb la tradició del nostre municipi, proposo al Ple de 

l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Fixar com a festes locals del municipi de Sant Mateu de Bages, per a l’any 2018, les següents: 

 

Per tot el municipi: 17 de setembre.- FESTA MAJOR de Sant Mateu de Bages. 

Per l’Entitat de Sant Mateu de Bages, Valls de Torroella i Coaner.- 30 de juliol. 

Per l’Entitat de Salo.- 20 d’agost. FESTA MAJOR 

Per l’Entitat de Castelltallat.- 24 de setembre. FESTA MAJOR. 

 

SEGON.- Comunicar el present acord a Director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Família de 

Barcelona.” 

 

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

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

 

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

MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, PER GENERACIÓ DE CRÈDITS PER MAJORS 

INGRESSOS.- 

 

El Sr. Alcalde  informa que amb aquesta modificació de crèdits es comptabilitza la subvenció que ha donat la Caixa, 

que es destina a la convocatòria de subvencions pels nouvinguts. 

 

La Secretària informa que en relació amb l’import de la subvenció per nouvinguts, en principi es preveu que hi hagi 6 

beneficiaris, que suposaria una subvenció de 900 € i que si finalment hi haguessin més i no hi hagués prou partida 

s’hauria de suplementar de nou i també informa que el mateix passa amb l’altre línia de subvencions a famílies per 

educació, que en aquest moments no sabem els que hi haurà i que si finalment es necessiten més diners també 

s’hauria de suplementar de cara al novembre. 

 

La Secretària diu que la convocatòria d’aquesta línia d’ajuts sortirà al butlletí a mitjans de la setmana vinent, de 

manera que els pares de nens nascuts aquest any ja la podran demanar i els altres ho podran demanar a partir de l’1 de 

setembre. 

 

El Sr. Rovira diu: “Nosaltres dèiem que s’hauria d’enviar una nota de premsa al diari, perquè la gent sàpiga que fem 

aquestes coses. Ho han fet altres municipis del voltant” 

 

S’acorda donar aquesta informació i la Secretària demana que sembla de fer perquè la gent ho sàpiga. 

 

La Sra. Carné demana si l’Ajuntament es posarà en contacte amb les AMPAS. 

 

La Secretària diu que els pares hauran de fer la sol·licitud a l’Ajuntament, però que en la convocatòria s’ha previst 

diferents maneres de justificació de la despesa. 

 

La Sra. Carne demana: “Per exemple els que vagin a buscar llibres a Callús?” 

 

La Secretària diu que hauran de sol·licitar l’ajut i adjuntar el justificant del pagament dels llibres o material. 

 

La Sra. Carné diu que això serà més complicat que contactar amb les AMPAS i la Secretària diu que sí, però que és 

necessari que la persona ens ho demani. 

 

La Sra. Carné explica que a Callús es paga a l’AMPA i la Secretària diu que en aquest cas si que es pot demanar a 

l’AMPA que ens passi la relació. 

 

La Secretària també informa que aquest any s’ha demanat de nou subvenció a la Caixa, tant per l’esplai de Sant 

Mateu com per aquesta línia d’ajudes per llibres, matrícula i material escolar. 

 

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

 

“Atès que la Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció finalista per import de 2.400,00 €, destinada a 

despeses de Sanitat Ambiental, que s’havia previst finançar amb ingressos ordinaris, la qual cosa ens permet alliberar 

aquest import per destinar a noves despeses. 
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Atès que “La Caixa”, també va concedir una subvenció a l’any 2016 que ha estat ingressada a l’any 2017 i que ha de 

ser destinada a despeses relacionades amb la infància i la joventut. 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 15/06/2017, va cordar: 

 

APROVAR inicialment les següents Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts: 

 

- Bases específiques reguladores de l’atorgament d’ajuts de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, per 

matriculació, llibres de text i Material Didàctic Obligatori pel curs escolar 2017-2018. 

- Bases específiques reguladores de l’atorgament d’ajuts a la natalitat i adopció. 

 

Atès que la Junta de Govern aprovarà la convocatòria d’aquests ajuts, es considera adient i necessari destinar els 

majors ingressos rebuts a les despeses relacionades amb l’atorgament dels ajuts aprovats pel Ple de data 15/06/2017 

 

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.5/2017, de suplement de crèdit, sota la 

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

Capítol Concepte 

Crèdits 

inicials Modificació 

 Crèdits 

definitius 

461.00 Subvencions Diputació. 74.686,00 2.400,00 77.086,00 

470 Aportacions d’Empreses privades 300,00 500,00 800,00 

 TOTAL  2.900,00  

 

Atès que aquests ingressos es voldrien destinar a les següents despeses: 

Capítol Concepte 

Crèdits 

inicials Modificació 

 Crèdits 

definitius 

231-481 Subvencions a famílies, per foment natalitat 500,00 500,00 1.000,00 

323-481 Subvencions a famílies, educació 700,00 2.400,00 3.100,00 

   2.900,00  

 

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

de la Corporació. 

 

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

sense necessitat de nou acord.” 

 

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

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

 

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLIC DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES PER A L’EXERCICI 2017.- 

 

La Secretària informa que s’ha de prendre aquest acord, perquè quan vàrem aprovar el pressupost de l’Ajuntament de 

l’any 2017, encara no estaven aprovats els pressupostos de l’Estat per 2017 i el que ha anat cobrant el personal, 

durant aquest any 2017, ha estat el mateix que cobrava durant l’exercici 2016. En el moment en que s’han aprovat els 

Pressupostos de l’Estat per l’any 2017, s’ha dit que hi havia d’haver un increment de la massa salarial del 2017 i ara 

el que fem és aprovar aquest increment de la massa salarial i el seu repartiment, i la proposta és fer l’increment de 

manera lineal per tots els treballadors. 

 

La Secretària informa que a nivell de pressupost no suposa problemes perquè ja es va preveure una bossa amb un 

increment de l’1% de les partides del capítol 1, quan es va aprovar el pressupost, però que ara s’ha de prendre l’acord 

de l’increment lineal, també informa que aquest increment de les nòmines serà amb caràcter retroactiu. 

 



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

 

“El passat dia 28 de juny de 2017, els va publicar al BOE la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 

l’Estat per a l’any 2017, que estableix un increment en les retribucions del personal al servei del sector públic. 

 

L’aplicació d’aquest increment no es pot fer de manera automàtica, atès que alguns dels elements de l’estructura 

retributiva han de ser aprovats per Ple. 

 

L’article 18.2 de la Llei 3/2017, estableix que per l’any 2017, les retribucions del personal al servei del sector públic 

no podran experimentar un increment global superior al 1% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, en 

termes de homogeneïtat per els dos períodes de comparació, tant pel que respecte als efectiu del personal, com a 

l’antiguitat dels mateixos. Aquest precepte té caràcter bàsic. 

 

Per poder procedir a l’aprovació d’aquests increments es va iniciar l’expedient per Provisió de l'Alcaldia de data 

25/07/2017, i es va sol·licitar a Secretaria un informe jurídic sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir 

per a l'aprovació d’aquest increment de l’1% de la massa salarial del personal al servei del sector públic local de 

l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages, corresponent a l'exercici de 2017 i també es va sol·licitar informe 

d’intervenció. 

 

Atès l’informe de la Secretaria de data 26/07/2017, sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir. 

 

Atès l’informe d’Intervenció de data 26/07/2017, que fiscalitza favorablement l’expedient 

 

Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del següent 

 

ACORD 

 

PRIMER.- Aplicar l’increment previst a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017, del 1% a les 

retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari des del 1/01/2017, de forma lineal. 

 

SEGON.- Aplicar l’increment previst a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017, del 1% a les 

retribucions del personal laboral des del 1/01/2017, de forma lineal. 

 

TERCER.- Aprovar la massa salarial del personal del sector públic local de l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages, 

per a l’exercici 2017, que ascendeix a 119.111,18 euros, sent de 30.590,34 euros la quantitat corresponent al personal 

funcionari i de 88.520,84 la quantitat corresponent al personal laboral fix. 

 

QUART.- Els endarrerits per les retribucions devengades i no satisfetes s’hauran d’abonar amb la nòmina del mes de 

setembre.” 

 

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

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

 

5.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LOCALRET I LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 

TELECOMUNICACIONS.- 
 

El Sr. Alcalde diu que el tema de las telecomunicacions estan contractades una part amb GX Fibra i una altra part a 

través de Localret. 

 

La Secretaria informa que ens acollirem al Conveni, en la part de telefonia fixa i telefonia mòbil, actualment tenim la 

telefonia fixa amb Vodafone i la mòbil amb Movistar. 

 

El Sr. Rovira diu: “Localret demana pressupost als diferents operadors i contracten amb el que fa millor oferta.” 

 

La Secretària també informa que en aquest conveni està LOCALRET, la Diputació i el Consell Comarcal. 

 

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

 

“I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats municipalistes, té atribuïdes com a 

funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de 

telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi 

econòmic d’aquests serveis.  

 

II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat un conveni de col·laboració 

l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què es  portarà a terme la contractació agregada dels serveis de  
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telecomunicacions,  conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens dependents 

d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de gestió de procediments i econòmic.  

 

III. Vist l'interès de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, d’adherir-se al citat conveni i que l’any 2018 preveu una 

despesa estimada de 3.000 € per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions. 

 

IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; els 

articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals (endavant, ROAS); els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i 

els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar convenis de cooperació 

tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de 

contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes 

d’adquisició centralitzada. 

 

En virtut de tot això, es proposa adoptar els següents  

 

A C  O R D S 

 

PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages al conveni de col·laboració subscrit el 6 de 

juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis 

de telecomunicacions, del qual s’adjunta còpia com annex I, tot assumint el compromís de complir les obligacions 

que se’n derivin. 

 

Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per aquest Ajuntament de sant 

Mateu de Bages, pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació de la seva 

aprovació. 

 

SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona, indistintament, 

perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, puguin obtenir de qualsevol operador de 

telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de 

Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada informació. 

 

La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes d’informació telemàtica, 

tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no 

se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució d’aquest 

procediment de contractació. 

 

La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en l’acord primer. 

 

TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest AJUNTAMENT, preveu destinar a la contractació 

centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà d’un import de 3.000,00 €, IVA 

inclòs, per als lots que tot seguit es detallen 

Adhesió Lot Import/any (€) 

X 1 Veu en ubicació fixa 1.300,00 € 

X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 1.700,00 € 

Total 3.000,00 € 

 

QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per a la 

prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà 

el 2018 i tindrà una durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal. 

 

CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa a Joan Ullé Castellà, Alcalde, en representació de l’Ajuntament per 

realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries per executar els presents acords.” 



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 DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE SANT 

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

 

El Sr. Alcalde exposa que tenim el Mapa de Capacitat Acústica que ens ha proposat la Generalitat però hi ha el dubte 

de que potser no s’ha pogut valorar suficientment per poder-lo aprovar. 

 

El Sr. Rovira diu: “Creiem que aquest mapa i l’ordenança poden tenir un impacte més gran del que sembla i creiem 

que s’hauria d’estudiar més detingudament i que algun expert ens ho pugui explicar i informar amb més detall” 

 

El Sr. Alcalde diu que si que sembla que seria necessari que algun expert ens digui quins poden ser els pros i els 

contres d’aquest mapa. 

 

El Sr. Rovira diu: “És aprovar el mapa i l’ordenança i sobretot l’ordenança pot tenir més impacte en zones urbanes 

com és Valls.” 

 

La Secretària informa que com en la redacció de l’Ordenança també ha intervingut la Diputació, potser es podria 

demanar assessorament a la Diputació, si sembles que els Enginyers del Consell Comarcal no tenen prou 

coneixement del tema. 

 

El Sr. Joan Ullé diu que també hi ha petites cosetes que no acaben de quadrar i que potser s’haurien de dibuixar en el 

mapa. 

 

El Sr. Rovira demana doncs que aquest assumpte quedi sobre la taula i s’aplaci la seva discussió al següent Ple. 

 

Es Sr. Alcalde posa a votació de petició de deixar sobre la taula l’assumpte d’aprovació del Mapa de Capacitat 

Acústica i la seva ordenança reguladora, a l’espera de que es pugui redactar un informe més acurat i l’Ajuntament en 

Ple aprova per unanimitat, aquesta proposta de deixar aquest assumpte sobre la taula. 

 

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE “REHABILITACIÓ DE LA SALA 

POLIVALENT DE VALLS DE TORROELLA, 3ª FASE”.- 
 

El Sr. Rovira diu: “Aquest tema el vàrem debatre amb profunditat a l’últim Ple i a l’últim punt de l’acta posa “el Sr. 

Ullé diu que en podem seguir parlant” i es va aprovar inicialment. Home! Jo em pensava que seguir parlant era 

comentar algun dels punts que vàrem presentar, però no hem seguit parlant. Pensem que si no hem seguit parlant i no 

hem vist aquella sèrie de punts; ja no sols per modificar el projecte, que també aquí hi ha hagut un embolic! Resulta 

que el pressupost que teníem era més alt i resulta que ara s’ha rebaixat.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Es van creuar els pressupostos”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Sí, però el projecte que teníem pujava més diners!! A mi ja em va estranyar que inicialment em 

pensava que hi havia 150.000,00 €, i en el projecte que jo em vaig mirar ja pujava 160.000,00 €. Jo crec que hi ha una 

sèrie de coses que s’haurien pogut acabar de lligar, però com que no s’ha seguit parlant, doncs nosaltres no podem 

votar a favor d’aquest projecte, per tant ens abstindrem.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Com ja vàrem dir estava tot, molt, molt encasellat, algun d’aquest punts, suposo que la Montserrat 

et va passar la documentació, els vàrem incloure com a millores al Plec de Clàusules. També som pessimistes en 

l’aspecte de que no podrem aconseguir gaire, perquè està molt, molt ajustat el pressupost.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Sí, però torno a repetir, o parlem amb interlocutors diferents, o a les reunions venen gent diferent 

o la gent crec que ja passa del tema, la gent pensa, que es facin les grades i lo altre tant els hi fa! Però hi ha una sèrie 

de coses que no lliguen, com lo de la tarima de dalt i la finestra, que és la zona on teòricament s’ha de posar la taula 

de llum i so; que amb aquella finestreta d’un metre és impossible.” 

 

El Sr. Rovira demana: “Vàreu venir a les dues representacions de teatre que s’han fet, no? S’ha fet el “Quantica 

Voce” i es va fer “Lo tuyo y lo mio”. On es van posar la llum i el so? A baix!. És que és de calaix. I ho podrien posar 

adalt, perquè ara l’alçada ho permet. És que no se sent a dalt, amb aquella finestreta tan petita!. Es necessita una 

finestra ben gran perquè els tècnics rebin tot el so. Si fem tot això i després acabem posant la taula de llum i so abaix, 

no anem bé!!!!! A Palà, per exemple, que tenen una tribuna al galliner,  si que ho tenen bé, perquè allà ells reben tota 

la informació. Jo no sé si no us ho han dit els del Teatre.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Poc crec que fessin massa esment en això, si és que va arribar a sortir. O jo no ho recordo! Dit 

d’una altre manera, no es va dir traiem una cosa que hem posat i posem això.” 
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El Sr. Rovira diu: “Saps perquè? Perquè acabaran fent això, està previst el llum i el so a dalt i no es posaran a dalt, el 

posaran a baix. I ja els hi és igual.”  

 

El Sr. J. Ullé diu: “Amb les grades això serà difícil”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Doncs ho posaran al mig. No sé, no sé com ho faran! I la zona de la guixeta?.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Això si que es va dissenyar amb les pautes que ens van donar ells.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Bé, però potser no saben on es posaran les taules del ping-pong. Perquè l’altre dia, totes les taules 

del ping-pong estaven allà arraconadetes. En fi, que penso que potser es podria fer després, en el moment d’executar 

l’obra, parlar una mica i mirar el que convé fer”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Crec que es podrà adaptar alguna coseta.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Penso que no està prou parlat amb les entitats.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Hem tingut varies reunions amb els del Teatre.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Vàries reunions són dues?” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Al menys tres.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo em faig portaveu del que jo sento i vosaltres us feu portaveus del que sentiu i les coses no 

coincideixen.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “A veure si un dia quedem tots i podem parlar.” 

 

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

 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 15/06/2017, va adoptar el següent acord: 

 

“Aprovar el següent projecte, redactat l’Arquitecte Antoni Serra Ferrer: 

 

- “Rehabilitació de la Sala Polivalent de Valls de Torroella, 3ª Fase”, que té un import de  121.554,97 € +25.526,54 

€ d’IVA” 

 

El Projecte ha estat exposat al públic durant el termini de 30 dies, sense que durant aquest termini s’hagin presentat 

al·legacions o suggeriments per part de particulars, entitats o societats. 

 

La Secretària de la Corporació ha emès informe, manifestant una discordança entre el pressupost aprovat i el 

pressupost que constava en la documentació presentada al Ple, que s’ha considerat com una errada material no 

substancial. 

 

S’ha presentat informe del tècnic redactor del projecte, sobre modificacions no substancials que s’han inclòs en el 

projecte que ha de ser objecte d’aprovació definitiva. 

 

Atès el que s’ha exposat, proposo l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Aprovar definitivament el següent projecte, redactat pel Tècnic Antoni Serra Ferrer:  

 

- “Rehabilitació de la Sala Polivalent de Valls de Torroella, 3ª Fase”, que té un import de  121.554,97 € +25.526,54 € 

d’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.” 



El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta amb 4 vots a favor dels senyors J. Ulle, 

J. Muns, D. Ullé i E. Masafrets, cap vot en contra i 3 abstencions del senyor G. Rovira, M. Trulls i G. Carne. 

 

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIO DELS SUBMINISTRAMENTS 

DEL PROJECTE “REHABILITACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE VALLS DE TORROELLA, 3ª 

FASE”.- La Secretària informa que s’han introduït algunes connotacions al plec inicial, proposats pel Sr. Rovira. 

 

El Sr. Rovira diu: “El que nosaltres proposem és per sumar, com sempre, nosaltres volem sumar, no volem posar cap 

pega, i en temes d’aquests, que hi pot haver alguna millora, en parlem amb la Secretària, que és bàsicament qui ho fa 

i si es pot millorar... doncs perfecte!!! S’ha introduït un punt sobre els possibles robatoris de materials mentre es fan 

les obres, que s’hauria de fer càrrec el contractista. Si per exemple roben l’equip de so mentre no s’ha entregat l’obra? 

Que passa? Doncs a pagar l’Ajuntament. També havíem fet algun comentari que no s’ha rectificat perquè són 

clàusules que marca la llei.” 

 

La Secretaria comenta que també s’ha parlat del tema dels terminis i de que faltava acabar de posar la formula per 

puntuar l’adjudicació. 

 

El Sr. Rovira diu: “En el tema dels terminis, em semblava que no acabava de quedar prou clar, segons la nostra 

interpretació, el termini total, em pensava que els mesos de cada lot es sumaven, però ja ens ha aclarit la secretaria 

que per cada lot el termini és independent. Sembla que encaixant, encaixant, si anem molt depressa, potser arribarem 

a tenir-ho per l’espectacle que es fa per Nadal, però ho veig una mica difícil.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “De totes maneres, ja ho vàrem parlar amb el grup de Teatre i en cap cas els hi vaig assegurar que 

estigués per Nadal. Perquè qualsevol entrebanc en el procés d’adjudicació...” 

 

El Sr. Rovira diu: “Sí, però quin era l’objectiu? Era que com a mínim el que es fa estigués per Nadal. Ara perquè s’ha 

fet bastant per la Festa Major, però gairebé és feia sols una activitat a l’any. I clar, ara un altre any sense!!! Si és 

pogués fer un esforç? Però jo ja ho veig molt just. Per això deia d’escurçar l’últim lot, que era de tres mesos, perquè 

ells puguin anar muntant mentre es fan els altres lots.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “S’ha de considerar que tenen 15 dies a partir que hagin acabat el lot 2. Bàsicament per provar tota 

la instal·lació del so, amb les grades muntades. Vàrem dir 3 mesos, però ells poden entrar des del primer moment, a 

passar fils o el que sigui.” 

 

El Sr. Rovira diu: “El so s’ha de provar, però ja sabem que cada espectacle te lo seu. I la prova està en que en els dos 

espectacles que hi ha hagut per la Festa Major, el Roger Camprubí es va escarrassar amb els del “Quantica Voce” el 

que no ha estat escrit  perquè li devien donar amb mitja hora d’antelació. I l’endemà, es va fer el mateix i ell també hi 

era i no es va sentir ni cap pito, ni res, va poder equalitzar bé, perquè li van donar més temps. Vull dir que si que s’ha 

de provar en general, però després es cas per cas.” 

 

El Sr. Rovira segueix dient: “També he comentat el tema de les millores, que ens semblava estrany com s’havia 

posat, però la Secretària m’ha dit que ara s’havia de posar així”. 

 

La Secretària diu que d’aquesta manera tothom compte el mateix i l’adjudicació es pot fer de manera objectiva. 

 

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

 

“Atès que 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 

 

Atès que donades les característiques dels subministrament i d’acord amb la normativa vigent el procediment més 

adequat és el procediment obert, diversos criteris d’adjudicació pel subministrament i per lots. 

 

Atès que en data 19/07/2017 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 21/07/2017  es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a 

seguir i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte. 

 

Atès que en data 01/08/2017, es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l'adjudicació del contracte. 

 

Atès que en data 25/07/2017, per l'Interventor es va realitzar la retenció de crèdit.  
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'Informe de Secretaria, i de conformitat amb l'establert en l'article 

110 i en 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, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 

avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació pel subministrament “REHABILITACIÓ DE LA SALA 

POLIVALENT DE VALLS DE TORROELLA, 3ª FASE” convocant la seva licitació per lots: 

LOT Pressupost màxim, IVA no inclòs Import IVA 

Lot 1 Tribuna telescòpica 58.914,32 12.372,00 

Lot 2 Butaques 23.750,02 4.987,51 

Lot 3 Il·luminació, so i altres amb obres 38.890,63 8.167,03 

TOTAL 121.554,97 25.526,54 

 

SEGON. Autoritzar, en quantia de CENT VINT-I-UN MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 

NORANTA-SET CÈNTIMS (121.554,97 €) i VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB 

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (25.526,54 €) euros d'IVA, la despesa que per a aquest Ajuntament representa 

la contractació referenciada, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 

d’adjudicació, per LOTS, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 330-622 de l'estat de despeses del Pressupost 

Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2017.  

 

TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regirà 

el contracte de subministrament del projecte REHABILITACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE VALLS DE 

TORROELLA, 3ª FASE, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 

d’adjudicació, per lots. 

 

QUART. Delegar amb el Sr. Alcalde l’aprovació de modificats del projecte, inferiors al 10% de l’import de 

l’adjudicació. 

 

CINQUÈ. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de Contractant, l’anunci de licitació, perquè 

durant el termini de quinze dies naturals puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.” 

 

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. 

 

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE 

BAGES I EL CONSELL COMARCAL, PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN 

MATÈRIA D’ENGINYERIA.- 

 

El Sr. Alcalde diu que aquest tema ja s’havia comentat en algun altre moment i que ja s’ha començat a posar fil a 

l’agulla. 

 

El Sr. Rovira diu: “Això serà a partir de l’any vinent? Perquè l’altre dia vàrem aprovar el contracte amb Acticlic 

Enginyeria SC Professional!” 

 

La Secretària informa que el contracte amb Acticlic es va signar fins el 31/12/2017, i que és probable que de moment 

necessitem els dos assessoraments. 

 

El Sr. Alcalde diu: “L’assistència del Consell Comarcal està una mica encasellat de moment són 8 hores. Potser hi ha 

una època que fan falta 20 d’hores. Ara és una mica per provar-ho.” 

 

La Secretària informa que el Consell ja ha contractat a la persona i el Sr. Rovira demana si és una persona amb 

experiència. 

 

El Sr. Alcalde diu: “Quan van oferir el servei, van parlar de que hi hauria uns serveis tècnics, com un assessorament 

entre tots els tècnics del Consell Comarcal. No deixaran a una persona sola, faran un treball en equip. Si el sistema es 

va implantant en molts Ajuntaments, pot ser un equip potent que s’anirà creuant informació. Aquest semblava que 

havia de ser el funcionament del servei.” 



La Secretària informa que en aquests moments al Consell ja hi ha Enginyers que informen les activitats des de fa 

molts anys.  

 

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

 

“Atès que d’acord amb l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei d’organització comarcal de Catalunya, correspon a les comarques prestar assistència tècnica als municipis. 

 

Atès que en el Consell d’Alcaldes de data 6/03/2017, es va presentar la proposta de creació d’un servei comarcal 

d’assistència tècnica als ajuntament en l’àmbit de territori i Medi Ambient. 

 

Atès que aquest Ajuntament de Sant Mateu de Bages no disposa d’Enginyer en plantilla. 

 

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Bages, en sessió celebrada el dia 24/07/2017, va acordar aprovar el conveni 

marc per la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria. 

 

Examinat el conveni aprovat pel Consell Comarcal del Bages, proposa: 

 

PRIMER.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Bages, la prestació d’assistència tècnica en enginyeria amb una 

dedicació de 8 hores mensuals. 

 

SEGON.- Aprovar el conveni Marc per la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria, proposat pel 

Consell Comarcal del Bages i aprovat pel Ple del Consell en data 24/07/2017. 

 

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

 

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE 

BAGES, DE L’EXERCICI 2016.-  
 

La Secretària informa que aquest Compte General ja va ser presentat en la Comissió Especial de comptes, en data 

16/05/2017 i demana si hi ha alguna cosa a comentar. 

 

La Secretària també diu: “En relació amb el superàvit de l’any passat encara no he fet l’informe per veure quina part 

ens podem gastar” 

 

El Sr. Rovira diu: “Ja sabeu el que diem nosaltres en relació amb això, poc retornar i més gastar.”. 

 

La Secretària diu que aquest any no proposarà retornar, atès el nivell d’endeutament que tenim. 

 

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

 

“Vist el compte general de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, de l’exercici 2016, juntament amb tota la 

documentació annexada, elaborat segons el què estableixen els articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals. 

 

Atès que l’esmentat Compte General va ser informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, en sessió 

de 16 de maig de 2017. 

 

Atès que l’expedient del Compte General ha estat exposat al públic durant el període legalment establert i que no s’ha 

presentat cap reclamació, objecció o observació. 

 

Vist que la competència per a aprovar el compte general de l’ajuntament és del Ple de la Corporació, acord que 

requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, d’acord amb el què disposen els articles 

22.2.e) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

 

En conseqüència de tot el que s’ha exposat aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 

acord: 

 

PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal de l'exercici 2016, rendit per l'Alcalde, integrat 

pels comptes i estats anuals que consten a l'expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial 

de Comptes d'aquest Ajuntament. 
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SEGON.- L’aprovació del Compte General, a que fa referència l’anterior acord, s’entén sense perjudici de la 

fiscalització externa del Tribunal de Comptes, en virtut d'allò que disposa l'article 223 del Text Refós de la Llei 

Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

TERCER.- Trametre el Compte General aprovat i tota la documentació que l’integra, a la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya, tal i com estableix l’article 212.5, del Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals.” 

 

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

 

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. 

 

11.- DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 30/06/2017.-  
 

La Secretària informa que el Sr. Rovira ha detectat un error en la suma de la Recaptació liquida de l’exercici corrent, 

on s’ha fet constar la suma del trimestre anterior, quan la xifra correcte és 214.628.73 €, procedint-se a fer la 

rectificació oportuna. 

 

Després d’una breu explicació per part de la Secretària, 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 2on. T. De 2017: 

  Exercici Corrent Exercicis tancat 

Ingressos 

Previsions  

Inicial 

Drets  

Reconeguts nets  

Recaptació 

liquida 

Recaptació 

líquida 

Impostos directes 222.258,00  197.798,07 72.403,89 2.440,54 

Impostos indirectes 14.000.00 3.401,12    3.401,12 0,00 

Taxes i altres ingressos 83.815,00 39.289,13 34.976,57 9.735,39 

Transferències corrents 289.677,00 134.663,52 103.847,15 29.385,62 

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

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

Transferències de capital  446.831,00  0,00 0,00 56.673,49 

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

Passius financers  0,00  0,00 0,00 

TOTAL INGRESSOS 1.302.065,25 375.151,84 214.628,73 98.235,04 

  Exercici Corrent Exercicis tancats 

Despeses 

Crèdits 

inicials  

Pressupostaris 

Obligacions 

reconegudes 
Pagaments líquids Pagaments líquids 

Despeses de personal 189.624,00 90.310,08 90.310,08 0,00 

Despeses béns corrents i serveis 334.348,00 119.373,24 102.959,11 19.157,09 

Despeses financeres 1.690,00 830,36 830,36 0,00 

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

Inversions reals 702.123,25 82.867,99 42.067,01 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 15.411,66 15.411,66 0,00 

TOTAL DESPESES 1.302.065,25 308.793,33 251.578,22 73.037,44 

 

Operacions independents i auxiliars del pressupost: 

Cobraments NP 90.717,76 

Cobraments pendents aplicació -0,03 

Pagament NP 95.093,18 

Pagaments pendents aplicació 8.695,00 

 

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

 

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

independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació a 30/06/2017.” 

 

El Regidors assistents es donen per assabentats. 

 

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

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

SOBRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL A 30/06/2017, PRESENTADA AL MINISTERI D’HISENDA.-  

 

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 2on. T. 

de 2017: 

 

1.- El calendari i pressupost de tresoreria, a 30/06/2017 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 

periode 

      121.392,82 

Cobrament 

pressupostari 

  214.628,73   98.235,04 312.863,77 

Cap. 1   72.403,89   2.440,54 74.844,43 

Cap. 2      3.401,12   0,00 3.401,12 

Cap. 3   34.976,57   9.735,39 44.711,96 

Cap. 4   103.847,15   29.385,62 133.232,77 

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

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

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   90.717,76   0,00 90.717,76 

Cobraments pendents 

aplicació 

  -0,03   0,00 -0,03 

Pagaments 

pressupostaris 

  251.578,22 0,00 73.037,44 73.037,44 324.615,66 

Cap. 1 90.310,08 0,00 90.310,08 0,00 0,00 0,00 90.310,08 

Cap. 2 0,00 102.959,11 102.959,11 0,00 19.157,09 19.157,09 122.116,20 

Cap. 3 830,36 0,00 830,36 0,00 0,00 0,00 830,36 

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

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

Cap. 6  42.067,01 42.067,01 0,00 53.880,35  53.880,35 95.947,36 
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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 15.411,66 0,00 15.411,66 0,00 0,00 0,00 15.411,66 

Pagament NP 95.093,18  95.093,18 0,00 0,00 0,00 95.093,18 

Pagaments pendents 

aplicació 

8.695,00 0,00 8.695,00 0,00 0,00 0,00 8.695,00 

Fons líquids final 

període 

      96.570,48 

 

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

 

CONCEPTE 
Deute viu final 

30/06/2017 

VENCIMENT PREVIST 

JULIOL AGOST SETEMBRE 

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

Deute a llarg termini 242.069,80 16.815,43 4.496,66 1.097,47 

Operacions amb entitats de crèdit 56.423,97 1.096,70 1.097,09 1.097,47 

Deute amb Administracions Públiques 81.589,69 0,00 3.399,57 0,00 

Altres operacions de crèdit 104.056,14 15.718,73 0,00 0,00 

Total deute viu  242.069,80 16.815,43 4.496,66 1.097,47 

 

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

 

CONCEPTE 
VENCIMENTS PREVISTOS EN L’EXERCICI 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

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

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

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

 

CONCEPTE 
VENCIMENTS PREVISTOS EN L’EXERCICI 

2023 2024 2025 2026 2027 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

al 2on. Trimestre de 2017.” 

 

Els regidors assistents es donen per assabentats. 

 

13.- DONACIO DE COMPTE DE DIFERENTS DECRETS DE L’ALCALDIA SOBRE TEMES DE 

CONTRACTACIO DE PERSONAL.- 

 

El Sr. Alcalde informa dels següents Decrets: 

 

D E C R E T (108/2017) 16/06/2017 

 

Atès que a partir del dia 20 de juny i durant un període indeterminat estarà de baixa la Sra. MONTSERRAT 

JUNYENT DALMASES. 

 

Vist que és urgent i necessari poder disposar d’una persona que la substitueixi. 



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.- Contractar mitjançant contracte laboral i temporal a temps parcial i per raó d’urgència a ARANZAZU 

PONS ECHALECU, per fer tasques DE TREBALLADORA SOCIAL, per cobrir la baixa de la Sra. Montserrat 

Junyent Dalmases. 

 

SEGON.- El contracte serà des del dia 20 de juny i mentre duri la Baixa de la Sra. Junyent. L’horari serà de 6 hores 

setmanals, amb una jornada del 15,00 % i una retribució de 352,16 €/mes, pagament extra no inclos. 

 

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.” 

 

D E C R E T (120/2017) 3/07/2017  

 

Atès que a partir del dia 10 de juliol i fins el 31 de juliol d e2017, la Sra. GENOVEVA SILVA MORENO, estarà de 

vacances. 

 

Vist que és urgent i necessari poder disposar d’una persona que la substitueixi. 

 

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.- Contractar mitjançant contracte laboral i temporal a temps parcial i per raó d’urgència a CONSUELO 

MARQUEZ ARENAS, per fer tasques DE TREBALLADORA FAMILIAR, per cobrir les vacances de la SRA. 

GENOVEVA SILVA MORENO. 

 

SEGON.- El contracte serà des del dia 10 de juliol i fins el 31 de juliol de 2017. L’horari serà de 20 hores setmanals, 

amb una jornada del 50,00 % i una retribució de 510,00 €/mes, pagament extra no inclòs. 

 

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.” 

 

D E C R E T (123/2017) 14/07/2017 

 

Atès que a partir del dia 1 d’agost i fins el 17 d’agost de 2017, la Sra. TERESA BONJOCH RIBERA, estarà de 

vacances. 

 

Vist que és urgent i necessari poder disposar d’una persona que la substitueixi. 

 

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.- Contractar mitjançant contracte laboral i temporal a temps parcial i per raó d’urgència a ROSA MARIA 

FERNANDEZ PLANAS, per fer tasques D’AUXILIAR DE LA LLAR, per cobrir les vacances de la SRA. TERESA 

BONJOCH RIBERA. 

 

SEGON.- El contracte serà des del dia 1d’agost i fins el 17 d’agost de 2017. L’horari serà de 25 hores setmanals, 

amb una jornada del 62,50 % i una retribució de 636,52 €/mes, pagament extra no inclòs. 

 

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. 
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D E C R E T (128/20170) 19/07/2017 

 

Atès que des del dia 17 de juliol i fins el 14 d’agost de 2017, el Sr. FRANCISCO PAGAN GUBIANAS, estarà de 

baixa per paternitat. 

 

Vist que és urgent i necessari poder disposar d’una persona que el substitueixi. 

 

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.- Contractar mitjançant contracte laboral i temporal a temps parcial i per raó d’urgència a PERE PADROS 

AGUILERA, per fer tasques D’OPERARI DE BRIGADA, per cobrir la baixa per paternitat del sr. FRANCISCO 

GINES PAGAN GUBIANAS. 

 

SEGON.- El contracte serà des del dia 24 de juliol i fins el 14 d’agost de 2017. L’horari serà de 40 hores setmanals, 

amb una jornada del 100 % i una retribució de  1.036,00/mes, pagament extra no inclòs. 

 

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. 

 

La Sra. Carné diu: “Jo vull donar una nota positiva a l’Arantxa. Treballa molt bé i molt bona professional”. 

 

Els altres regidors ratifiquen el comentari. 

 

14.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA APROVATS DES DEL 06/06/2017 FINS 

el 28/07/2017.- 

 

A continuació es relacionen els Decrets aprovats entre el 06/06/2017 fins el 28/07/2017. 

100/2017 06/06/2017 Aprovació de la relació de factures 21/2017. 

101/2017 06/06/2017 Aprovació dels rebuts corresponents a la Taxa d’assistència Llar Infants, Juny 2017. 

102/2017 08/06/2017 Modificació substancial contracte laboral de la treballadora Encarna Laposa Soler. 

103/2017 09/06/2017 Comunicació informes a l’OGAU, expedient EFIENERGIA, SL 

104/2017 12/06/2017 Convocatòria sessió Ple de data 15/06/2017. 

105/2017 14/06/2017 Delegació del Sr. Joan Muns com a 1er Tinent d’alcalde,  durant 26/06-02/07. 

106/2017 14/06/2017 Autorització a AMPA Escola Sant Esteve, per utilitzar pista poliesportiva i camp de 

futbol, festa fi de curs. 

107/2017 14/06/2017 Comunicació liquidacions servei de teleassistència. 

108/2017 16/06/2017 Contractació d’ARANZAZU PONS, substitució baixa MONTSERRAT JUNYENT. 

109/2017 19/06/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern de data 18/06/2017. 

110/2017 20/06/2017 Aprovació de la relació de factures 23/2017. 

111/2017 20/06/2017 Assabentats de les estades de campaments a la zona d’acampada de Coaner. 

 112/2017 22/06/2017 Comunicació de tinença de 2 cavalls a la finca Santasusana, la Sra. Eva Masafrets 

Tomas. 

113/2017 23/06/2017 Delegació del Sr. Dídac Ullé, l’autorització per celebrar el matrimoni civil entre D.V. i 

A.R. 

114/2017 23/06/2017 Delegació del Sr. Gabriel Rovira Gangonells, l’autorització per celebrar el matrimoni 

civil entre J.A. H. T i D.C.C. 

115/2017 23/06/2017 Aprovació de la relació paga extra d’estiu. 

116/2017 29/06/2017 Aprovació de la relació de nòmines  mes de juny. 



117/2017 30/06/2017 Aprovació de la relació de factures 25/2017. 

118/2017 03/07/2017 Retorn fiança del permís d’obres 31/2016, E. M. J. 

119/2017 03/07/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern de data 04/07/2017. 

120/2017 03/07/2017 Contractació de CONSUELO MARQUEZ ARENAS en substitució període de 

vacances de GENOVEVA SILVA MORENO. 

121/2017 07/07/2017 Presentació documentació referent modificació NNSS de planejament, en sòl no 

urbanitzable. 

122/2017 07/07/2017 Aprovació de la relació de factures 27/2017. 

123/2017 14/07/2017 Contractació de ROSA MARIA FERNANDEZ PLANAS en substitució període de 

vacances de Mª TERESA BONJOCH RIBERA. 

124/2017 17/07/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern de data 04/07/2017. 

125/2017 18/07/2017 Aprovació de la relació de factures 28/2017. 

126/2017 19/07/2017 Aprovació definitiva expedient 4/2017 de modificació de crèdits 

127/2017 19/07/2017 Contractació menor per l’activitat: “Unitat didàctica al voltant del Riu Cardener a Valls 

de Torroella”. 

128/2017 19/07/2017 Contractació de PERE PADROS AGUILERA en substitució baixa de paternitat de 

FRANCISCO GINES PAGAN GUBIANAS. 

129/2017 21/07/2017 Suspensió tramitació sol. Llicència d’obres d’adequació de nau existent per implantació 

d’un Restaurant, Gastronomia Tomàs. 

130/2017 21/07/2017 Assabentat de l’activitat apícola ecològica no professional a la fina Fonfreda del Sr. 

Jorge Antonio Galvez Montoya. 

131/2017 21/07/2017 Suspensió tramitació, sol. De llicència d’obres per ampliar soterrani d’edifici existent al 

Pg. Del Riu a Valls de Torroella per destinar-lo a restaurant, Gastronomia Tomàs. 

132/2017 24/07/2017 Sol·licitar prorroga d’execució de les actuacions de senyalització del municipi dins del 

Programa complementari de suport a la inversió local. 

133/02017 27/07/2017 Aprovació de la relació de nòmines  mes de juliol. 

 

El Sr. Rovira diu: “Tinc algunes preguntes. El Decret 103/2017, que és el relatiu a l’activitat presentada per 

Efienergia SL, veig que l’informe diu que la “restauració no seria admissible”, però veig que no tant pel que s’aboca, 

sinó perquè hi ha una errada en els plànols urbanístics. L’enginyera ha fet informe favorable.” 

 

La Secretaria diu: “Són dos tipus d’informes diferents el de l’Enginyera i el de l’Arimany. L’enginyera fa informe 

favorable, però només en relació amb un producte i després és el J. Arimany el que diu que urbanísticament no és 

possible”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “En l’informe es diu que el forat es pot fer, però es fa l’advertiment de que encara hi ha una 

problema urbanístic allà”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Que no es correspon el forat amb les Normes Subsidiàries! Una altra cosa que em sobte és que diu 

“sorres de foneria procedents de l’empresa Foneria Condals”. Si no ve de Foneria Condals no s’hi pot abocar?” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “No si pot abocar. El producte té traçabilitat.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Hem de tenir en compte a la comarca, perquè al fi i al cap si no hi ha un tema econòmic com havia 

hagut abans..! A la comarca em refereixo als municipis veïns. Sobretot als de baix”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Vàrem estar parlant amb el Joan Badia del tema. Hi ha neguit sobre les sorres. Valorar 

tècnicament nosaltres, sobre si allò és bo o no és bo!!! No estem capacitats. Si hi ha la Junta de Residus que diu que 

això és apte, no se qui ha de discutir si és apte o no.” 

 

El Sr. Rovira diu: “No sé, però la que informa sobre això a la Junta de Residus..!!! No sé!!  

 

El Sr. Rovira pregunta a la Sra. Carné: “Hi ha alguna cosa que diguin els veïns?” 

 

La Sra. Carné diu: “Els veïns diuen que si no aporta diners al municipi, no cal”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Però jo crec que allò s’ha de tapar.” 

 

La Sra. Carné diu: “Jo tota la vida ho he vist així i tampoc li veig perquè s’ha de tapar, i sobretot amb material 

d’aquests. Jo no veig tan clar que allò s’hagi de tapar. Jo seria més partidària de que a la Bòvila es fes alguna cosa, 

perquè s’està caient a trossos. Però la bòvila esta en un altre municipi.” 

 

El Sr. Rovira demana si el Sr. J. Ullé va parlar de la Bòvila amb el Joan Badia i el Sr. J. Ullé diu que del projecte 

industrial de la zona de la Bòvila en varen parlar en una altra reunió anterior, van dir que tenien ganes de reactivar i 

endreçar aquella zona. 
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La Sra. Carné diu: “Jo penso que hi hauria d’haver una entesa general, si Callús estan d’acord suposo que els veïns 

d’aquí no diran res.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Això i tant! El que hem de mirar és que no ens barallem amb els veïns. Partim de punts molt 

diferents, abans podia haver “x” negoci i “x” material i allò ha passat a un altre extrem, el negoci és més petit i els 

materials no tenen res a veure, sobretot pel control que porten aquests materials.” 

 

La Secretaria diu que el que més va sobtar a la tècnica, és que de la manera que està redactat el projecte, sembla com 

si poguessin passar 50 anys fins que s’acabés d’omplir. 

 

El Sr. J. Muns diu: “Està contemplat el que hi haurà quan acabin d’abocar, faran bosc, que faran..?” 

 

El Sr. Alcalde diu que sí que això està contemplat en el projecte original en el moment en que van demanar l’activitat. 

 

El Sr. J. Muns diu: “Per tant la finalitat, Gina, no és el mateix tenir un forat o tenir un bosc!” 

 

La Sra. Carné diu: “No me’n refio del que hi posaran. Perquè quan estigui obert l’abocador, després es pot posar de 

tot. Allà al costat, bé ho feien”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Potser si que ho feien, però Callús continua deixant abocar. No cal ser ni millors ni pitjors. Ells ho 

permeten, tenen una activitat i alguna cosa deuen treure. Si el que fan aquí és semblant, jo crec que no hi ha d’haver 

cap problema.” 

 

El Sr. J. Muns diu: “A mi m’han dit que van i fan un test amb el tipus de runa. Si trobessin una cosa que és 

inadequada, se l’empalmarien els d’Efienergia.” 

 

La Sra. Carné diu: “Es que el poble està una mica escamat amb el tema dels abocadors. Fa molts anys que estem 

parlant sempre del mateix. A veure el dia que parlem d’hotels i coses diferents”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “El que passa és que també, hem de mirar que ells, com empresa tenen uns drets adquirits. Si ho fan 

bé poden fer-ho, són uns drets que tenen. Si ho fan malament, estan fent un delicte”. 

 

La Sra. Carné diu: “Però qui els controlarà aquí?”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Deu ser Junta de Residus qui controla.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Suposo que si tu demanes una inspecció, com a mínim te la fan. Si no avisen abans! De vegades 

potser des de la Junta també l’anuncien”. 

 

El Sr. J. Muns diu: “Però si la inspecció és amb una barrina treure diverses capes del substrat, tan és que t’avisin com 

que no, que si la inspecció es fa ben feta, el que s’ha posat a sota no ho podràs treure i posar-ho en un altre lloc.”  

 

El Sr. Alcalde demana si hi ha alguna cosa més en relació amb el punt 14 i els regidors assistents diuen que no. 

 

15.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-  
 

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

 

16.- PRECS I PREGUNTES.- 

 

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

 

El Sr. Rovira diu: “Sí, són preguntes en relació amb les actes de la Junta de Govern. Acta del dia 6/06/2017, punt 

núm. 7. “Contracte de prestació de serveis del Jaume Arimany”, aquest és el primer que se li ha fet oi?. 

 

La Secretària informa que l’anterior era de l’any 2004. 

 



El Sr. J. Ullé diu: “Aquest tema també va cap al que hem aprovat avui de fer conveni amb el Consell Comarcal per 

prestar aquest servei també.” 

 

El Sr. Rovira diu: “En relació amb l’acta de la Junta de Govern del dia 4/07/2017, el punt núm. 5.- Sol·licitud d’un 

ajut per a inversions en camins públics al Departament de Governacio, Administracions públiques i habitatge., veig 

que hi ha una memòria valorada. Es farà concurs restringit?” 

 

La Secretària diu que encara no sabem si se’ns concedirà aquesta subvenció, s’ha d’esperar a veure si ho donen i per 

quin any ho donen. 

 

El Sr. Rovira diu: “Heu triat aquest camins, perquè suposo que heu considerat que aquí els camins ja estava bé.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Sí, s’ha considerat que a Sant Mateu ja s’havia fet un bon pedaç i es va valorar el que més 

puntuació tenia en el bàrem de la convocatòria de subvencions. Els paviments d’asfalt a carreteres ja consolidades, 

era una de les coses que donava més puntuació.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Per últim l’acta de la Junta de Govern del dia 17/07/2017, el punt 4, que és la desestimació de la 

fiança amb hipoteca. A mi m’ha sobtat que la fiança es pugui prestar amb hipoteca, però m’he llegit les raons que 

al·lega i no las trobo tan descabellades. És una mica el fet de donar sortida, es que sino s’encallarà això aquí, i hem de 

buscar alguna sortida. És que si la fiança no es presenta, això està encallat. I que diu l’Ajuntament de Súria?” 

 

La Secretària diu: “L’Ajuntament de Súria diu que no.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Els promotors també parlaven de que ells posaven un límit als diners que invertien i la resta ho 

havia de posar l’Ajuntament.. Això té un nom...” 

 

La Secretària diu: “El problema és que aquest pla parcial té dos polígons, la zona de Can Sivila i la zona de Can 

Abadal” 

 

El Sr. Rovira diu: “Això ens martiritzarà i ens penalitzarà molt.” 

 

El Sr. Ullé diu: “El problema més gran és l’enderroc d’una nau amb uralita, que el Pla Parcial ha de pagar i també ha 

d’indemnitzar als propietaris, i aquests propietaris ara han vist negoci.” 

 

La Secretària diu: “Els promotors ara diuen que ells havien fet una previsió de despesa en tota la zona de Can Abadal 

d’uns 300.000,00 € i ara no saben el que pot pujar, ni el temps que estarà el tema embolicat, perquè aquesta fiança 

que ells han de posar, es fins el projecte de reparcel·lació, que pot ser 1 any o 2 anys, però ara no veuen el final de 

resolució de tot el problema de Can Sivila. Tirar endavant la fiança, per una cosa que potser no val 300 sinó que val 1 

milió d’euros! Demanaven que l’Ajuntament de Súria bàsicament, i potser nosaltres també diguéssim que s’estava 

d’acord amb que el promotor arribés fins a 300.000 € i la resta que ho poses l’Ajuntament. Però això és com canviar 

les cartes quan ja està la partida començada”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “A més a més, hi ha l’advertiment d’algun dels propietaris de can Abadal de tirar-ho al Jutjat tot el 

que es vagi fent. Per tant pot ser etern.” 

 

El Sr. Rovira diu: “I això ens afecta a nosaltres?”. 

 

Se li respon que sí, que el promotor és el mateix i tot va junt. 

 

La secretària diu que el promotor és Suprebat i que Suprebat va comprar la part de Can Sivila de Súria, i que la part 

de Can Sivila de Sant Mateu, segueix sent del Sr. Jaume Sivila.  També informa que aquest polígon està donat d’alta 

a la Generalitat i són terrenys que s’ofereixen per si hi ha alguna empresa que va a la Generalitat a demanar per 

implantar-se a Catalunya i sembla ser que un terreny com aquest que està verge i amb el pla parcial aprovat, pot ser  

bo perquè algú ho vulgui comprar i que  sembla que fins fa poc hi va haver una empresa interessada, però finalment 

va anar a l’estranger. 

 

El Sr. Rovira diu: “També es parlava de la Mina?”. 

 

El Sr. Ullé diu: “Sí, però això es va refredar, perquè per l’altre banda el PDU miner, que sembla que apostava per 

l’ampliació dels polígons de la banda Sud de Súria. Sembla que a la llarga o a la curta arribarà inversió i s’hauran 

d’ampliar.” 

 

El Sr. Rovira demana qui ha fet l’informe de desestimació i la Secretària respon que és el que han fet des de Súria. 

 

La Secretària segueix dient: “La llei és molt taxativa en el tipus d’aval que s’ha de presentar. Només permet els de la 

Llei de Contractes i com hi ha els propietaris de Can Abadal que estan a l’espera d’impugnar-ho tot,  ha semblat que  
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s’havia de ser molt estricte. A més a més, fan una hipoteca sobre el terreny i és difícil valorar quin import es dona a 

aquests terrenys.” 

 

A continuació la Sra. Carné diu: “Jo tinc quatre coses a comentar. No se si heu sentit el soroll de les avionetes? Hi ha 

un veí d’aquí Sant Mateu que es dedica a l’agroturisme i s’ha queixat de que les avionetes molesten als veïns. Són 

unes avionetes que surten de l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages, al costat del Pujol-Montalà, arriben fins aquí, giren 

i llavors a la zona de Sant Fruitós la gent es tira amb paracaigudes. Aquest soroll és constant. Abans potser era el 

diumenge una estona, però ara és constant, divendres vespre, dissabtes, diumenge i cada dia hi ha més. Sembla que 

abans els avions passaven per sobre Pineda, però es va fer una plataforma i van aconseguir que no els hi passessin a 

ells per sobre i ara venen cap aquí. Sembla que Canet de Fals, també s’ha queixat a l’Ajuntament de Fonollosa. Jo 

volia comentar-ho per veure de fer també una queixa. D’aquí Sant Mateu, de moment no s’ha queixat ningú més, 

només el de Can Gras. He parlat amb la Teresa de Cal Carné que també tenen casa d’agroturisme i diu que de 

moment no se li han queixat. Potser parlar amb l’Ajuntament de Fonollosa per veure que faran ells i fer-ho conjunt, si 

és que Canet també s’ha queixat. També potser veure la Plataforma que hi havia, a veure qui la portava”. 

 

La Sra. Carné segueix dient: “L’altre tema és que ara fa un any, el Consell Comarcal va fer l’obra per posar la 

canonada d’aigua que va cap a Fonollosa i Castelltallat i resulta que al Prat ja hi ha un “rebenton” d’aquesta 

canonada. En principi ho hem dit a Aigües de Manresa, perquè ens pensàvem que era la seva canonada, perquè passa 

al costat de la nostra i ens han dit que no és la seva, que és la nostra i que ens espaviléssim. La nostra canonada també 

la van posar ells i ara ens diuen que l’arreglem nosaltres i que després ja es veurà si entra per garantia. Amb un any 

que comencin a haver pèrdues!!! No sabem si és la que puja o la que baixa, dilluns han de venir els de Elèctrica Pintó. 

Només era per informar que en un any, ja hi ha problemes.” 

 

La Secretària diu: “Això s’hauria de comunicar al Consell Comarcal abans de fer res.” 

 

La Sra. Carné diu: “Aigües de Manresa ha dit que ens espavilem”. 

 

La Secretària diu que s’hauria de parlar primer amb el Consell Comarcal, per veure si l’obra està en garantia. 

 

La Sra. Carné diu: “De moment no és una pèrdua molt important i per això no s’ha tallat l’aigua a les cases de la 

zona, perquè és molt mala època per tallar-la.” 

 

La Secretària diu que dilluns a primera hora trucarà al Consell i que és millor que el Pintó esperi a venir-ho a arreglar 

a tenir la resposta del Consell. 

 

La Sra. Carné diu: “Crec que també s’ha d’aclarir per properes vegades saber que s’ha de fer, perquè un tub passa al 

costat de l’altre.” 

 

La Sra. Carné segueix dient: “Volia demanar si van arribar els diners d’Iberpotash? Volia comentar, que quan vaig 

entrar a aquest Ajuntament, van pagar uns 10.000,00 € i vaig demanar en que s’havien gastat i se’m va dir que en 

general. Jo penso, tant nosaltres, els de Sant Mateu, i també una part els de Castelltallat, vàrem ser els perjudicats de 

les prospeccions i m’agradaria que aquests diners no se n’anessin tots a superàvit, tal i com em va dir la Montserrat. 

Que hi hagués una partida per una cosa important pel poble. En aquests moments tothom està preocupat amb el tema 

de la Sala de baix, que no és pot viure de la calor. Les dones ja han hagut de plegar perquè fa molta calor, la sala no 

està climatitzada. El Bar casi haurà de tancar fins que no torni a fer fred, perquè amb els aparells que tenen no hi ha 

manera.” 

 

La Secretària diu: “Jo dic que anirà a superàvit, perquè aquest any en principi no ens els podem gastar. Ho he 

d’acabar de veure, però teòricament ens diuen que majors ingressos no es poden destinar a major despesa.” 

 

La Sra. Carné diu: “També vàreu parlar de que abans de canviar la directiva de mines, enlloc de donar diners potser 

voldrien fer col·laboracions al poble. Havíem parlat de posar Leds. Estaríem parlant de 8 a 10 mil euros. Jo ho he 

demanat per baix, però potser també es podria ampliar a aquí dalt. Serien uns aparells semi-professionals” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “També va ser afectat Castelltallat i van arribar fins el Corral”. 

 



La Sra. Carné diu: “No sé l’afectació vostre, però aquí va ser una espècie d’invasió. I a sota de casa meva van muntar 

com una central amb antenes”. 

 

El Sr. Ullé diu: “Però els propietaris van cobrar?” 

 

La Sra. Carné diu: “ Els grans propietaris sí que van cobrar bastant, però si vas pel bosc, és penós el que han deixat.” 

 

El Sr. Muns diu: “Jo els hi vaig anar molt al darrera que ho deixessin tot en condicions”. 

 

Es comenta que potser amb la nova etapa que ha iniciat Iberpotash es poden fer peticions d’ajut. 

 

El Sr. Ullé diu: “La persona amb la que vàrem parlar tenia molt bones paraules i semblava que la Mina tenia una 

imatge, que volien canviar-la radicalment i que una manera de canviar-la era intentar ajudar al territori”. 

 

La Sra. Carné diu: “Aquesta política la tenen. Nosaltres vàrem anar a veure’ls perquè ens donessin ajuda per les festes 

i les activitats de les dones, a nivell de l’Associació Riubrogent i la cap de publicitat ens va donar molt bones 

paraules. Vàrem sortir molt contents perquè semblava que ens donarien de tot i al final només ens donen 200,00 € a 

l’any”. 

 

La Secretaria diu que potser es podria demanar pel Festival de Música i la Sra. Carné diu que creu que la Fina Casas 

ja ho havia demanat. 

 

La Sra. Carné diu, adreçant-se al J. Ulle: “Insisteixo en el tema de la carretera de Cal Mateu del Clot. Que hem 

arreglat una part de la carretera que està en el nostre terme, però Súria no ho ha arreglat i està ple de forats i no és 

gaire tros.” 

 

El Sr. Rovira diu: “S’ha arreglat des de Can Torras fins al Polígon, i a partir d’allà no.” 

 

El Sr. Ullé diu: “Jo ho comentaré, però no t’asseguro res.” 

 

La Sra. Carné diu: “Els hi comentes. Els de Fonollosa bé ens van demanar que arregléssim el tros de camí nostre de la 

Portella a Jaumandreu. També vaig parlar amb els de Can Torras i els hi vaig dir que ho demanessin.” 

 

El Sr. Alcalde li comenta a la Sra. Carné que hi ha 4.000,00 € de les Meses de Concertació de la Diputació. 

 

La Sra. Carné diu que s’hauria de fer una actuació a la zona del jardí de l’església, posant una barana de fusta, perquè 

ara s’han assecat les truanes i s’han de treure. 

 

El Sr. Alcalde diu que també hi havia la queixa dels veïns del Balç de Sociats, que demanaven que féssim una 

actuació. 

 

La Sra. Carné diu que en un altre municipi, va veure una tanca que es podria posar al Balç, que era baixeta, que per 

darrera era de ferro i per davant era de fusta i estava molt bé. 

 

Es queda que primer es parlarà amb els veïns a veure que volen. 

 

La Sra. Carné diu: “També volia dir que el dia 6 de setembre, venen els tècnics del Bisbat de Vic, per veure la 

Rectoria  

 

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, a les 21:29, 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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