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

I-SET DE MARÇ DE 2018 

 

ASSISTENTS 
 

Alcalde-President 
Joan Ullé Castellà 

 

Tinent d’Alcalde 
Joan Muns Botinas 

 

Secretària-interventora 
Montserrat Antón i Romeu 

 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, essent les 20:35 hores del dia 27 de març de 2018, es 

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

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

Govern Local de Sant Mateu de Bages, núm. 6/2018. 

 

Ha excusat la seva assistència el Sr. Dídac Ullé Haro. 

 

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

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

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

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

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

 

Estan presents, sense participar en les votacions els Regidor Sr. Enric Masafrets Marsiñach, Gabriel Rovira 

Gangonells, Montserrat Trulls Melchor i Regina Carné Pesarrodona. 

 

A les 20:35 hores, el Sr. Alcalde-President, declara oberta la sessió, i es passa a discutir cada un dels punts de l’Ordre 

del dia, prenent-se els següents: 

 

A C O R D S 

 

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

JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13 DE MARÇ DE 2018.- La Secretària informa que l’esborrany de 

l’acta de la sessió del dia 13 de març de 2018, s’ha lliurat amb anterioritat als Regidors i per tant no es procedeix a la 

seva lectura. 

 

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

 

Seguidament el Sr. Gabriel Rovira exposa que hi ha una errada en el punt 5, de l’acta de data 22/02/2018, on posa: 

 

“PRIMER.- Aprovar definitivament la següent Memòria, redactada pel Tècnic Josep Cots Reguant.  

 

- Memòria Valorada per la Remodelació aparcaments i paviments del c/ Galeries a Valls de Torroella, 

per un import de 16.361,24 € + 3.435,86 € d’IVA = 19.797,10 €” 

 

La Secretaria manifesta que sí que hi ha una errada i que el redactor de la Memòria no és el Sr. Josep Cots, sinó que 

és el Sr. Jaume Arimany, per tant l’acord correcte hauria de ser: 

 

“PRIMER.- Aprovar definitivament la següent Memòria, redactada pel Tècnic Jaume Arimany Pujol.  

 

- Memòria Valorada per la Remodelació aparcaments i paviments del c/ Galeries a Valls de Torroella, 

per un import de 16.361,24 € + 3.435,86 € d’IVA = 19.797,10 €” 

 

Els regidors assistents acorden procedir a la rectificació del primer punt d’aquest acord. 



 

 

2.- APROVACIÓ DE FACTURES.- 

 

Examinada la relació de factures núm. 12/2018, elaborada per la secretària-interventora, que comprèn les factures 

presentades des del dia 14 de març de 2018 i fins el dia d’avui, que són competència d’aquesta Junta de Govern.  

 

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

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

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

el Decret de l’Alcaldia de data 15/09/2017 pel qual es deleguen competències a aquesta JGL, la Junta de Govern, amb 

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

 

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer, amb càrrec al pressupost 2018, les obligacions que es detallen a la 

relació de factures núm. 12/2018, per un import total de MIL CINC-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-

QUATRE CÈNTIMS (1.508,54 €) 

 

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

 

3.- APROVACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES 

 

Llicència obres 7/2018.- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 

 

Vista la sol·licitud presentada en data 21/03/2018, per TELEFONICA DE ESPAÑA SA, de llicència per a la 

instal·lació d’un poste al barri de Fontanet., d’acord amb el croquis que adjunten i per donar alçada al cablejat 

telefònic de la zona. 

 

Atès que en data 21/03/2018, va ser emès informe de Secretària referent al procediment a seguir i la legislació 

aplicable en el procediment de concessió de llicència urbanística. 

 

Ates l’informe del tècnic municipal de data 21/03/2018. 

 

Vist l’informe-proposta de la Secretària de la Corporació de data 13/03/2018. 

 

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

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

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

 

PRIMER.- Atorgar a TELEFONICA DE ESPAÑA SA, llicència urbanística per a instal·lació de Poste al barri de 

Fontanet, d’acord amb el croquis presentat i per donar alçada al cablejat de la zona. 

 

a) El nou suport respectarà una reculada mínima de 9,00 m. respecte a l’eix del camí públic més proper. 

b) L’autorització només es pot donar amb efectes administratius municipals. La llicència s’atorga sense 

perjudicis del dret de propietat i altres autoritzacions que siguin necessàries respecte als titulars dels 

terrenys i edificacions que poguessin resultar afectades per les obres. 

 

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

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

mateixes. 

 

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

 

4.- ACCEPTACIÓ DE DIFERENTS AJUTS I RECURSOS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA.- 

 

En data 22/02/2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, ha aprovat els següents fons de prestació  

 

Actuació Import 

Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5000 habitants 2.370,00 € 

Activitats culturals de les Festes Majors 1.065,00 € 

Finançament en l’àmbit de benestar social 2.144,61 € 

 

Atès que la normativa reguladora d’aquesta línia de prestacions, estableix la necessitat d’acceptar aquests ajuts per tal 

de que la Diputació pugui procedir a efectuar els pagaments. 

 

Atès que d’acord amb la Delegació feta per Decret de l’Alcaldia de data 15/09/2017 pel qual es deleguen 

competències a aquesta Junta de Govern, l’òrgan competent per aprovar l’acceptació dels ajuts és la Junta de Govern, 

posat el tema a votació, la Junta de Govern, amb el vots favorable dels Srs. J. Ullé i J. Muns, acorda: 
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PRIMER.- Acceptar els següents ajuts concedits per la Diputació de Barcelona, dins del Catàleg de Serveis 2018, 

fons de prestació: 

 

Actuació Import 

Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5000 habitants 2.370,00 € 

Activitats culturals de les Festes Majors 1.065,00 € 

Finançament en l’àmbit de benestar social 2.144,61 € 

 

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

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

 

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

justificació de la mateixa. 

 

5.- PRECS I PREGUNTES 

 

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

 

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, a les 21.35 hores, i per fer-hi constar el que s’ha 

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

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

  

  Vist-i-plau,  

L’Alcalde.    La Secretària. 
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