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

BAGES EL DIA VINT-I-TRES DE NOVEMBRE 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 19:35 hores del dia 23 de novembre 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. 10/2017. 

 

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 19:37, el Sr. President, declara oberta la sessió, i es procedeix a donar lectura a l’ordre del dia de la sessió, 

passant-se a discutir cada un dels punts, i prenent-se els següents: 

 

A C O R D S 

 

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

DE L’AJUNTAMEN DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017.- 

 

La Secretària informa que l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 25 d’octubre 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.- SORTEIG PUBLIC PER A LA DESIGNACIO DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER 

A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2017 DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017.-   
 

A continuació s’informa que per Decret 946/2017, de 27 d’octubre, es van convocar Eleccions al Parlament de 

Catalunya 2017.  

 

D’acord amb l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General, s’ha de procedir a la 

designació del President i els Vocals de cada Mesa, amb sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la 

llista d’electors de les Meses corresponents, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de 70 anys. 

 

Segons els acords de la Junta Electoral Central la competència per efectuar el sorteig correspon a l’Ajuntament en 

Ple. 
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Els membres assistents per unanimitat acorden: 

 

PRIMER. Procedir a efectuar sorteig públic amb l’objecte de designar els Presidents i Vocals de cada Mesa 

Electoral, així com  dos suplents per a cada un dels membres de la Mesa, prèvia determinació de les persones que 

poden concórrer al sorteig públic d’acord amb l’article 26 de Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 

Electoral General, es procedeix al sorteig mitjançant el programa CONOCE. 

 

SEGON. De conformitat amb els resultats del sorteig, es designa als següents membres de les Meses Electorals: 

 

MESA A. 

 

TITULARS 

 

— President:  Anna Pesarrodona Salvador 

— Vocal 1.º:  Daniel Moyano Candelera 

— Vocal 2.º:  Joan Sancliments Manau 

 

SUPLENTS 

— De President:  Angel Domingo Lopez Granados 

— De President:  Clara Fons Duocastella 

— De Vocal 1.º:  M. Teresa Ginesta Sancliments 

— De Vocal 1.º:  Jose Basomba Sarda 

— De Vocal 2.º:  Anna Closa Jove 

— De Vocal 2.º:  Jose Carne Pesarrodona 

 

MESA B. 

 

TITULARS 

— President:  Maria Lluïsa Costa Trulls 

— Vocal 1.º:  Meritxell Lladó Moncunill 

— Vocal 2.º:  Jordi Colell Oliva 

 

SUPLENTS 

— De President:  Maria Felip Vilanova 

— De President:  Carles Trulls Delgado 

— De Vocal 1.º:  Sergio Barnada Arges 

— De Vocal 1.º:  Ernestro Arrabal Jimenez 

— De Vocal 2.º:  David Gonzalez Galera 

— De Vocal 2.º:  Ruben Rodriguez Marmol 

 

TERCER. Notificar la referida designació com a President i Vocals de las Meses Electorals als interessats, en el 

termini de 3 dies. 

 

QUART. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona. 

 

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 

PLANEJAMENT DE SANT MATEU DE BAGES, PER L’ADEQUACIÓ DEL RÈGIM DUSOS DE LES 

MASIES I CASES RURALS A LES DETERMINACIONS DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE 

MASIES I CASES RURALS DEL MUNICIPI.- 

 

El Sr. Alcalde demana si hi ha algun comentari a fer en relació amb aquest punt. 

 

El Sr. Rovira diu: “Hem repassat la documentació i no hi ha res a dir. Només fer esment de que crec que han anat 

bastant ràpids els informes de la Comissió d’urbanisme. El Tècnic fa el seu informe i el mateix dia la Directora dels 

Serveis Territorials fa la Resolució”. 

 

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

 

“Ates que en data 21/11/2016, per Provisió d'Alcaldia, es va disposar i va justificar la iniciació del procediment de 

modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Mateu de Bages amb l’objectiu d’adequar el règim 

d’usos de les masies i cases rurals a les determinacions del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals 

del municipi, d’acord amb la documentació redactada per l’arquitecte Àngels Mas. 

 

Atès que en data 22/11/2016, es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el 

procediment a seguir per dur a terme la referida modificació. 
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Atès que en data 24/11/2016, per Resolució d’aquesta Alcaldia es va donar el vist-i-plau a la documentació 

presentada per l’arquitecte i  va trametre la mateixa a l’òrgan ambiental dels Serveis Territorials de la Catalunya 

Central, del Departament de Territori i Sostenibilitat, al qual es va sol·licitar la tramitació corresponent al 

procediment simplificat d’Avaluació Ambiental o a la no subjecció. 

 

Atès que l’òrgan ambiental va acordar sotmetre la modificació a Avaluació Ambiental ordinària, l’arquitecta 

redactora del projecte va procedir a estudiar de nou el contingut de la Modificació i es va resoldre retirar la 

documentació presentada a l’òrgan ambiental dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, del Departament de 

Territori i Sostenibilitat, i es va encarregar a l’Arquitecte un nou document de Modificació Puntual d’un abast menor. 

 

Atès que la Sra. Àngels Mas, en data 5/07/2017, va presentar el nou document, que va ser tramès a l’òrgan ambiental 

del Departament de Territori i Sostenibilitat, perquè fos informat de nou. 

 

Atès que en data 7/11/2017, el Tècnic d’Avaluació Ambiental als Serveis Territorials a la Catalunya Central va 

emetre informe proposta de Resolució en relació amb la Modificació puntual de les NNSS, considerant que aquesta 

Modificació no tenia efectes significatius sobre el Medi Ambienta i per tant no havia de ser objecte d’avaluació 

ambiental estratègica i en la mateixa data la Directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central va emetre 

resolució en el mateix sentit a la vegada que proposava refer el redactat proposat per la Modificació puntual dels 

articles 85 i 96. 

 

Atès que en data 9/11/2017, per Provisió d'Alcaldia es va encarregar l'elaboració i redacció del projecte de 

modificació de les NNSS  de Planejament de Sant Mateu de Bages, en el sentit proposat per la Directora dels ST de la 

Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat, el qual s’ha rebut en data 17/11/2017 

 

Atès que no es necessari sol·licitar informes sectorials previs a l’aprovació inicial de la Modificació. 

 

Vist l'Informe de Secretaria de data 17/11/2017 i de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) 

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció 

del següent  

 

ACORD 

 

PRIMER. Aprovar inicialment la proposta de modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Mateu 

de Bages, redactada per l’Arquitecte Àngels Mas, que proposa adequar el règim d’usos de les masies i cases rurals a 

les determinacions del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals del municipi, aprovat el 14 de juliol 

de 2009. 

 

SEGON.  Sotmetre la Proposta de Modificació de NNSS, relacionada en el punt primer, a un període d'informació 

pública durant el termini d'un mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la província, en un dels diaris de més 

divulgació al municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, per tal que qualsevol que ho 

desitgi pugui examinar l’expedient i presentar les al·legacions u observacions que consideri oportunes. 

 

TERCER. Donar audiència, simultàniament  a la informació pública, als Ajuntaments l'àmbit territorial dels quals 

confini amb l'àmbit de modificació proposada. 

 

QUART. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, que seran 

sol·licitats a través del servei de sol·licitud unificada que el Departament de Territori i Sostenibilitat posa a disposició  

dels Ajuntaments per efectuar aquest tipus de tràmits. 

 

CINQUÈ.- De conformitat amb el que disposa l'article 73 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, suspendre 

l'atorgament de llicències d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o 

ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes, excloent aquelles 

actuacions que no poden en qüestió les noves determinacions inicialment aprovades. L’àmbit de la suspensió és tot el 

Sòl no Urbanitzable.” 

 

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. 
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4- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 9/2017, SOTA LA 

MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, FINANÇAT AMB EL SUPERAVIT DE L’ANY 2016.- 

 

El Sr. Alcalde diu que s’ha parlat de destinar aquet superàvit per la zona d’aparcament de Les Galeries i per retornar 

préstec. 

 

El Sr. Rovira diu: “Sí, estem al cas, aquest matí hem fet Comissió Informativa amb els Tècnics. Ho fem amb els 

tècnics, enlloc de amb els polítics!!!. Dies enrere també en vàrem parlar. L’amortització de préstec, tot i que sempre 

diem que a nosaltres no ens agrada massa, però com aquest cas el que es vol és tenir menys endeutament a l’hora de 

demanar un possible crèdit a la Diputació per la Rectoria i això ens afavoreix, per nosaltres no hi ha problema.” 

 

La secretaria diu que no creu que per la situació de la Tresoreria es pugui amortitzar el 100% del préstec, per les 

obres que tenim en marxa. Aquestes obres se’ns facturaran a finals d’any i la subvenció no la cobrarem fins el 2018. 

 

El Sr. Rovira diu: “D’acord. I en relació amb el tema de la millora de la via pública, perfecte.” 

 

A continuació 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 i per retorn de préstecs, per providència d’aquesta Alcaldia de data 

14/11/2017, es va incoar expedient de modificació de crèdits i concessió de crèdit extraordinari. 

 

Ates que en data 16/11/2017, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable y el procediment a 

seguir. 

 

Considerant que, en data 14/11/2017, 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 

41.128,00 € i 96.704,00 € a retorn de préstec. 

 

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. 9/2017 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 20.000,00 € 

 

Destinar 94.790,55 €, a retorn de préstec. 

 

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   

011 911 Amortització de préstec 74.790,55 

155 619 Millores Via Pública Valls de Torroella 20.000,00 

  TOTAL 94.790,55 

 

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 94.790,55 

 TOTAL INGRESSOS 94.790,55 

 

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.” 
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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 10/2017, SOTA LA 

MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, FINANÇAT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE 

PARTIDES.- 

 

El Sr. Alcalde diu que són uns ajustos tècnics, proposats per intervenció. 

 

El Sr. Rovira diu: “També hem parlat aquest matí amb la Secretària-Interventora, i hem aclarit tots els punts i l’únic que 

cal i insistim sempre és en el tema dels números de la Piscina. El compte d’explotació de la Piscina, cal tenir-lo molt 

acurat, ja que hi va gent dels altres municipis. S’ha de saber quines són les entrades i les sortides, per saber si és molt 

deficitari o poc deficitari i estem dins d’uns paràmetres normals.”  

 

A continuació 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. 10/2017, sota la modalitat de suplement 

de crèdit, finançat mitjançant transferència de partides, d’acord amb el desglòs que consta a l’expedient i el resum del 

qual és el següent: 

 

      Inicial Modificació Definitiu 

1531 22100 Accés població-Energia electrica 2.500,00 6.700,00 9.200,00 

1531 213 Accés població-estris 2.500,00 300,00 2.800,00 

1532 210 Via pública- Manteniment 6.515,00 -3.700,00 2.815,00 

161 22100 Aigua-Energia Electrica 11.600,00 1.600,00 13.200,00 

161 22199 Aigua-Clor 1.220,00 400,00 1.620,00 

161 265 Aigua-Consell Comarcal 10.201,00 -1.000,00 9.201,00 

163 210 Neteja viaria-Infraestructures 9.000,00 -2.000,00 7.000,00 

163 213 Neteja viaria-estris 800,00 250,00 1.050,00 

165 210 Enllumenat públic- Manteniment 5.000,00 -1.000,00 4.000,00 

165 22100 Ennlumenat públic-Energia electrica 10.000,00 -2.000,00 8.000,00 

171 210 Parc i jardins-Manteniment 13.000,00 3.100,00 16.100,00 

323 212 Escola-Manteniment Edifici 4.000,00 500,00 4.500,00 

323 22100 Escola-Energia electrica 3.000,00 400,00 3.400,00 

323 22110 Escola-productes neteja 1.200,00 300,00 1.500,00 

330 212 Cultura-Manteniment edificis 9.370,00 -4.650,00 4.720,00 

330 22100 Cultura-Energia elèctrica 5.500,00 650,00 6.150,00 

340 210 Esports- Manteniment 1.000,00 200,00 1.200,00 

342 131 Piscina-Personal 1.110,00 200,00 1.310,00 

342 212 Piscina-Manteniment 8.494,00 3.600,00 12.094,00 

342 22799 Piscina-Analítiques 600,00 950,00 1.550,00 

454 210 Territori- Manteniment 12.554,00 -5.000,00 7.554,00 
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912 22601 Càrrecs electes- Atencions protocol 1.700,00 -1.300,00 400,00 

920 131 Laboral temporal 23.930,00 100,00 24.030,00 

920 265 Consell Comarcal-Convenis 2.200,00 900,00 3.100,00 

920 626 Equips processos informació 1.200,00 500,00 1.700,00 

      148.194,00 0,00 148.194,00 

 

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.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA APROVATS DES DEL 21/10/2017 FINS el 

17/11/2017.- 

 

A continuació es relacionen els Decrets aprovats entre el 21/10/2017 fins el 21/10/2017. 

 

212/2017 23/10/2017 Contractació activitat “Desenvolupament del Turisme Cultural a Sant Mateu de Bages” 

213/2017 24/10/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern pel dia 25/10/2017 

214/2017 25/10/2017 Aprovació de la relació de factures 41/2017 

215/2017 27/10/2017 Comunicar servei de Nòmines Diputació nòmines mes d’octubre. 

216/2017 30/10/2017 Adhesió a la Campanya “Tracta’m Bé”. 

217/2017 30/10/2017 Aprovació padró de la Taxa d’assistència a la Llar d’Infants municipal, octubre. 

218/2017 31/10/2017 Unificació marques oficials de la Sra. AM. D.F. 

219/2017 31/10/2017 Aprovació de la relació de factures 43/2017. 

220/2017 02/11/2017 Atorgament tarja aparcament minusvàlid a F.M.M 

221/2017 06/11/2017 Elevar a definitiu l’acord del Ple de l’Ajuntament de Modificació de Crèdits. 

222/2017 06/11/2017 Convocatòria Junta de Govern pel dia 7/11/2017 

223/2017 07/11/2017 Aprovació de la relació de factures 44/2017. 

224/2017 10/11/2017 Devolució fiança llicència obres 15/2017 

225/2017 10/11/2017 Devolució fiança llicència bores 17/2017 

226/2017 16/11/2017 Aprovació del canvi de nom del nínxol 175/PART DRETA. 

 

El Sr. Alcalde demana si hi ha alguna cosa a comentar en relació amb els anteriors Decrets i el Sr. Rovira diu que no 

hi ha cap pregunta a fer. 

 

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA LLIBERTAT DE LES 

PRESES I PRESOS POLÍTICS.- 

 

A continuació s’informa que es presenta a consideració del Ple, de manera conjunta per part dels dos grups polítics de 

l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, la següent Declaració Institucional: 

 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES I PRESOS POLÍTICS 

 

El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem 

querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra 

la Mesa del Parlament de Catalunya, per haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.   

 

El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del legítim Govern de la 

Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d’un partit polític amb 87 anys d’història, i un altre ex 

primer tinent d’alcalde de Barcelona) i en va demanar la detenció de la resta. 

 

Així mateix, el Tribunal Suprem ha ordenat presó provisional eludible, per a la presidenta de la Diputació Permanent 

del Parlament, i llibertat provisional sota fiança per a Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barruget i 

llibertat provisional per a Joan Josep Nuet. 

 

Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins polítics, com ja s’havia vist en 

els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per 

haver organitzat la consulta del 9N. 

 

L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra els drets recollits a la 

Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de  



 

 

____________________________________________________________________________ 
C/ Afores, s/n – 08263 SANT MATEU DE BAGES (Barcelona) – Tel 93 836 00 10 – 93 868 24 02 

Mail-st.mateu@diba.cat-NIF: P-0822900-G 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desembre del 1948, i també contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats 

Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol. 

 

Des d’aquest consistori, i al llarg  dels segles, sempre s’han defensat les institucions de govern de Catalunya. El 

compromís de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, amb la llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és ferm i 

innegociable.  

 

Per això, l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, aprova la següent 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, acorda: 

 

 Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de tots els presos 

polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit 

de les urnes. 

 

 Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel Molt Honorable 

president Carles Puigdemont i per l’Honorable vicepresident Oriol Junqueras.   

 

 Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist desposseïts de les seves 

competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la CE. 

 

 Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús partidista amb què 

s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de 

garantir. 

 

 Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una mediació política que faciliti el 

diàleg i la cerca d’una solució política. 

 

 Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.” 

 

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. 

 

8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-  

 

El Sr. Alcalde diu que creu necessari procedir a la discussió i aprovació si s’escau, de dos temes que ens han 

comunicat amb posterioritat del Ple, i que és urgent poder-los tramitar. 

 

La Secretària diu que el primer tema seria la Proposta d’Acceptació de l’ajut pel Teatre de Valls de Torroella, 3ª Fase: 

“Vàrem rebre dimecres l’escrit d’aprovació de la Diputació de la proposta de conveni d’aquest ajut i l’Ajuntament 

l’ha d’acceptar”, és necessari aprovar-ho quan abans millor, per tal de que continuï la tramitació de l’expedient, atès 

que les obres ja s’estan executant. En primer lloc s’hauria d’aprovar la urgència.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema de la urgència a votació i els regidors assistents per unanimitat acorden considerar urgent 

procedir a tractar i aprovar si s’escau la PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’UN AJUT CONCEDIT PER LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL TEATRE DE VALLS DE TORROELLA, 3ª FASE, per tal de poder 

continuar amb la tramitació de l’expedient  

 

PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’UN AJUT CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL 

TEATRE DE VALLS DE TORROELLA, 3ª FASE 
 

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

 

“Atès que per decret de la Presidenta de la Presidenta de la Diputació, en data 6/06/2016, es va aprovar el preacord 

següent: 

mailto:st.maeu@diba.cat


 

Actuació Import Anualitat 

Teatre Valls de Torroella, 3ª Fase 155.939,64 € 2017 

 

Atès que en data 13/09/2017, l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, va presentar la formalització del preacord 

esmentat, donant compliment al que estableixen els articles 3,4,5 de les instruccions de gestió d’actuacions derivades 

de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019” 

 

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar un acord en data 9/11/2017, en virtut del qual va 

aprovar la formalització del següents preacord i en conseqüència, atorgar un recurs econòmic, en el Marc de les 

Meses de Concertació del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019” 

 

Actuació Import Anualitat Codi XGL Termini màxim 

d’execució. 

Teatre Valls de Torroella, 3ª Fase 155.939,64 € 2017 17/X/245553 30/11/2018 

 

D’acord amb les bases reguladores d’aquesta línia d’actuació és necessari procedir a l’acceptació d’aquest ajut, i per 

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

 

A C O R D 

 

PRIMER.- Acceptar el següent ajut concedit per la Diputació de Barcelona, actuació derivada de les Meses de 

concertació del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019”, així com les condicions per la seva formalització i 

execució: 

 

Actuació Import Anualitat Codi XGL Termini màxim 

d’execució. 

Teatre Valls de Torroella, 3ª Fase 155.939,64 € 2017 17/X/245553 30/11/2018 

 

SEGON.- Aprovar el conveni específic per aquesta línia d’ajut i autoritzar al Sr. Alcalde, Joan Ullé Castellà, per a la 

signatura del conveni. 

 

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

justificació.” 

 

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. 

 

La Secretària diu: “El segon tema sobrevingut seria el relatiu a la concessió per part de la Diputació- Departament de 

Salut Pública, d’una subvenció concedida per temes de millores sanitàries, en concret per “Instal·lació de sistemes de 

cloració i telecontrol a les xarxes de Valls de Torroella i Salo”. Seria convenient iniciar el procés de contractació 

aquest any i per poder-ho fer hauríem de fer una MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER MAJORS INGRESSOS”. 

 

El Sr. Alcalde posa el tema de la urgència a votació i els regidors assistents per unanimitat acorden considerar urgent 

procedir a tractar i aprovar si s’escau la PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 

DE CRÈDITS 11/2017, DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, SOTA LA MODALITAT DE GENERACIO DE 

CRÈTIDS PER MAJORS INGRESSOS, atès que es considera urgent i necessari poder començar la tramitació de 

l’expedient de contractació per a la Instal·lació de sistemes de cloració i telecontrol a les xarxes de Valls de Torroella 

i Salo, dins d’aquest any. 

 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2017, DE 

SUPLEMENT DE CRÈDIT, SOTA LA MODALITAT DE GENERACIO DE CRÈTIDS PER MAJORS 

INGRESSOS.- 
 

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

 

“Atès que la Diputació de Barcelona ha informat favorablement la concessió d’una subvenció finalista per import de 

25.765,99 €, per fer front a les despeses de “Instal·lació de sistemes de cloració i telecontrol a les xarxes de Valls de 

Torroella i Salo. 

 

Atès que no existeix consignació pressupostària per fer front a la despesa abans esmentada. 

 

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.11/2017, de suplement de crèdit, sota la 

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

pressupostària Concepte 

Crèdits 

inicials Modificació 

 Crèdits 

definitius 

761 Subvenció Diputació 446.831,91 25.766,00 472.597,91 

 TOTAL  25.766,00  

 

Aquests imports aniran destinats a finançar les següents partides: 

 

Aplicació 

pressupostària Concepte 

Crèdits 

inicials Modificació 

 Crèdits 

definitius 

161-623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 69.302,06 25.766,00 95.068,06 

 TOTAL  25.766,00  

 

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. 

 

9.- PRECS I PREGUNTES.- 

 

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

 

El Sr. Rovira li respon que no. 

 

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde dona les gràcies i aixeca la sessió, a les 20:30, 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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