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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 FEBRER DE 2018 

 

ASSISTENTS 
 

President 
Joan Ullé i Castellà 

Tinents d’Alcalde 

Joan Muns i Botinas 

Dídac Ullé i Haro 

Regidors 
Enric Masafrets i Marsiñach 

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 febrer de 2018, 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. 1/2018. 

 

Ha excusat la seva assistència el Sr. Gabriel Rovira Gangonells. 

 

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 19:39, 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 29 DE DESEMBRE DE 2017.- 

 

La Secretària informa que l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 29 de desembre 

de 2018, 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 D’UN CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 

L’AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE GLOBAL “VIES 

BLAVES BARCELONA” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “D’aquest tema ja havíem parlat alguna vegada. És el camí que va per tota la vora del Riu 

Cardener. Fa un temps va venir un tècnic i li vàrem ensenyar per on passaven els camins que hi ha més a la vora del 

Riu per triar quin era el millor punt per passar. La Via Blava, ve de Palà de Torroella i enllaça amb Súria. Hi ha algun 

lloc que és complicat per passar, però com és un projecte que el desenvoluparà la Diputació i el pagaran ells!!! De 

Palà ve de vora el Riu, a la zona dels Horts, després va cap a Cal Comas. Se’ls hi va dir l’opció del canal, però van 

considerar que no era viable, perquè era estret. Passarà de Cal Comas cap al mig del poble i fins la depuradora, i cap 

avall. La zona de Cal Carreter a Coaner es complicat, perquè s’ha de travessar el Riu.” 

 

La Secretària informa la Generalitat està redactant el Pla Director i en aquests moments està exposat al públic. 

 



La Sra. Carné diu: “Fa uns dies va venir un tècnic de la Diputació per orientar sobre possibles rutes en el nostre 

municipi i ens va dir que aquestes Vies Blaves enllaçarien també amb les rutes dels pobles. No serien rutes circulars.” 

 

El Sr. Ullé diu: “Quan van els de les Vies Blaves, també van demanar més punts d’interès turístic i els vaig informar 

que des de Cal Carreter s’anava a Coaner. I van dir que s’ho mirarien com a bucle, per fer una possible ruta cap a 

Coaner.” 

 

El Sr. Muns demana que passa si algun propietari posa pegues i el Sr. Ullé diu que el camí que marquen està al costat 

del Riu i sinó agafen camins públics. 

 

El Sr. Muns diu: “Però a la zona de Cal Carreter és finca tancada”. 

 

El Sr. Ullé diu: “L’accés es tancat a vehicles, però pots passar.” 

 

La Sra. Trulls diu: “Crec que una vegada vàrem fer una caminada que veníem de Coaner i vàrem haver de demanar 

permís.” 

 

El Sr. Alcalde demana si hi ha alguna altre cosa a comentar i li responen que no i a continuació es proposa als 

membres assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“Atès que la Diputació de Barcelona, amb el suport de la Generalitat de Catalunya ha engegat el projecte de 

rehabilitació de la llera del riu Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener que establirà recorreguts i convertirà en 

transitable més de 300 quilometres a la vora dels rius per tal que s’hi puguin fer excursions a peu o recorreguts en 

mitjans no motoritzats, per la qual cosa està desenvolupant el projecte estratègic “Les Vies Blaves Barcelona” 

 

Atès que per tal de dur a terme les actuacions encaminades a assumir l’execució del projecte amb la seva globalitat i 

assumir els compromisos necessaris per fer possible la seva realització, la Diputació de Barcelona ha aprovat per 

acord de Junta de Govern de 20/07/2017, el conveni tipus a signar amb els ajuntaments afectats per l’execució del 

projecte. 

 

Atès que el nostre ajuntament és un dels beneficiats per l’execució del projecte, en data 12/02/2018 se’ns ha tramès el 

conveni tipus aprovat, adaptat a les nostres dades per tal que donem la nostra conformitat al text. 

 

Atès que s’ha examinat el projecte, que no suposa cap cost econòmic per l’Ajuntament, ans al contrari suposarà un 

important benefici, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Aprovar el conveni tipus aprovat per la Diputació de Barcelona titulat “Conveni entre la Diputació de 

Barcelona i l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, per a l’execució del Projecte Global “Vies Blaves Barcelona” (Via 

Blava Llobregat, Via Blava Anoia, Via Blava Cardener) 

 

SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde, Joan Ullé Castellà, per a la signatura del conveni descrit en el punt primer. 

 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona. 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 6 vots a favor dels 

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

 

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COOPERACIO I COL·LABORACIÓ, ENTRE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES I L’ADF PER A LA 

GESTIO I L’EXECUCIÓ DELS PLANS DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATERIA 

DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.- 

 

El Sr. Muns informa que dins del Pla Marc de millora i valoració de les finques forestals de l’àmbit de l’associació de 

propietaris forestals boscos Bages-Anoia, aquest any es farà l’actuació a la finca de Sociats i que si sobren cèntims es 

començaria a fer la finca de Cal Prat i si no hi ha cèntims, Cal Prat quedaria pel 2019. 

 

La Secretària informa que el conveni que ara es proposa aprovar es refereix al PPI 2018-2021 i al Pla de Vigilància 

Forestal que cada any fa la Diputació. 

 

El Sr. Joan Muns diu que fa uns dies es van pactar els camins del 2018, i fa lectura dels camins inclosos per aquest 

any 2018. 

 

Es comenta que tots són camins de la part de l’Obaga de la Serra de Castelltallat. 

 

A continuació el Sr. Alcalde proposa als membres assistents, l’adopció del següent acord: 
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“Atès que a l’any 2014 es va formalitzar la signatura del Conveni per a l’establiment del marc de col·laboració entre 

la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i l’Agrupació de Defensa Forestal per als anys 2014 a 2017, amb l’objecte 

de desenvolupar els Plans que s’emmarquen dins el programa de suport als municipis en matèria de prevenció 

d’incendis forestals.  

 

Atès que ens aquests moments ha finalitzat la vigència de l’esmentat Conveni, la Diputació de Barcelona, ha 

considerat d’interès per al territori la continuïtat de l’esmentat marc de col·laboració, que ha de permetre el suport 

tècnic i econòmic als programes d’infraestructures territorials de prevenció i d’informació i vigilància dels incendis.  

 

Atès que la Diputació ens ha trames, en format esborrany, la versió actualitzada del Conveni de col·laboració entre la 

Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i l’ADF, per als anys 2018 a 2021, per al desenvolupament dels Plans 

pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals: Pla municipal de 

Prevenció d’Incendis (PPI), i Pla d’informació i Vigilància contra Incendis (PVI), que conté en un annex les 

actuacions en infraestructures territorials previstes a realitzar i finançar durant el primer any de vigència d’aquest.  

 

Atès que s’ha examinat el conveni, resultant que les condicions són molt similars a les que s’establien en el conveni 

anterior, i resultant que l’Ajuntament ja preveu en els pressupostos 2018 una partida per poder fer front a les despeses 

que comportarà aquest convenir, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Aprovar el Conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant 

Mateu de Bages i l’Agrupació de defensa Forestal Bages-Anoia, per al desenvolupament dels plans territorials del 

programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 

 

SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde, Joan Ullé Castellà, per a la signatura del conveni descrit en el punt primer. 

 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 6 vots a favor dels 

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

 

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI MARC AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES 

PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMATICA. 

 

La Secretària informa que ja fa molts anys que estem en conveni amb el Consell Comarcal amb el tema de 

l’assistència tècnica informàtica. També diu que és un servei que pots trucar quan tens problemes informàtics i de 

vegades els resolen per telèfon i de vegades venen presencialment. En el conveni no posava el nombre d’hores, però 

el tècnic que habitualment ve ens ha informat que el correcte serien 3,50 hores mensuals.  

 

També s’informa que si en un moment determinat es necessitessin més hores, s’haurien de pagar aquestes hores a un 

preu més elevat. 

 

A continuació el Sr. Alcalde proposa als membres assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“Atès que en data 18/01/2018, el Consell Comarcal del Bages, ens ha comunicat que el Ple del Consell, en data 

27/11/2017, ha adoptat la següent resolució: 

 

“PRIMER.- Aprovar el nou conveni marc per a la prestació del servei d’assistència tècnica informàtica.” 

 

Atès que fins a la data el Consell Comarcal del Bages està prestant aquest servei a l’Ajuntament de Sant Mateu de 

Bages, de forma adequada. 

 

Atès que es considera necessari seguir disposant d’aquest servei. 

 

Proposo als membres assistents, l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Aprovar el Conveni Marc per a la prestació del serveis d’assistència tècnica informàtica, a signar entre 

l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages i el Consell Comarcal, segons proposta aprovada pel Ple del Consell Comarcal 

de data 221/11/2017 i sol·licitar una dedicació de 3,50 hores mensuals. 



 

SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde, Joan Ullé Castellà, per a la signatura del conveni descrit en el punt primer. 

 

TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Bages.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 6 vots a favor dels 

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

 

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE TITULAT “RENOVACIÓ DE XARXA ANTIGA A 

SANT MATEU DE BAGES”.- 

 

El Sr. Alcalde diu que aquest projecte és pel que vàrem demanar una subvenció de 100.000,00 € a la Diputació i que 

al final en van donar 60.000,00 i que s’ha repartit entre el nucli de Castelltallat i de Sant Mateu. Inicialment també hi 

havia Salo, però s’ha desestimat, atès que la subvenció no cobreix el 100% de l’obra, i els diferents operadors hauran 

d’aportar algun cèntim. 

 

La Secretària informa que aquesta línia de subvencions tornarà a sortir aquest any. 

 

El Sr. Masafrets diu que les raons que va exposar la SAT de Salo van ser que ara la xarxa la tenen bastant bé i que 

gastar-se uns cèntims per fer una obra que en aquests moments no és urgent, va semblar que era millor esperar i 

també mirar si podria sortir una línia per millorar el dipòsit de l’aigua. 

 

La Secretària diu que és probable que s’hagi d’expropiar algun tros de terreny, perquè potser en algun tram no passa 

per camí, sino que passa per camps. 

 

La Sra. Carné diu que si es fa en una època que el camp no està sembrat, potser no caldrà indemnitzar. 

 

El Sr. Muns diu que a Castelltallat també es farà una cosa similar a la que es fa a Les Planes, a la zona de Cal Prat 

Barrina. 

 

A continuació el Sr. Alcalde proposa als membres assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“Atès que la Diputació de Barcelona, dins del Programa complementari per a l’execució d’obres d’abastament 

d’aigua en baixa, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” ens ha concedit una subvenció per import 

de 60.000,00 € per fer front a les despeses de redacció i execució del projecte  “Renovació de Xarxa Antiga a Sant 

Mateu de Bages”, redactat per l’Enginyera Mireia Felix, que té un pressupost de 70.785,50 € + IVA, més honoraris 

de redacció i direcció d’obres. 

 

Vistos els informes emesos per la Secretària-Interventora, i atès que la competència per aprovar aquest Projecte està 

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

 

PRIMER.- Aprovar el següent projecte, redactat l’Enginyera Mireia Felix: 

 

- “Renovació de Xarxa Antiga a Sant Mateu de Bages”, redactat per l’Enginyera Mireia Felix, que té un pressupost de 

70.785,50 € + IVA, més honoraris de redacció i direcció d’obres. 

 

SEGON.- Exposar al públic l’anterior Projecte, durant el termini de trenta dies, a comptar des de la publicació en el  

BOP de l’anunci d’exposició pública, durant els quals es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions 

pertinents.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 6 vots a favor dels 

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

 

6.- DONACIO DE COMPTE DE TRES DECRETS DE L’ALCALDIA SOBRE TEMES DE 

CONTRACTACIO DE PERSONAL 

 

Els Decrets de l’Alcaldia sobre temes de personal, són els següents: 

 

D E C R E T (3/2018) 4/01/2018 

 

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 23/02/2017 va aprovar el 

Programa complementari de foment de l’ocupació 2017-2018, havent-se atorgat a aquest Ajuntament, una subvenció 

de 28.593,76 €, repartida en dues anualitats de 14.296,88 € cada una. (17/X/233888). 

 

Atès que la finalitat d'aquest programa és fomentar l'ocupació al conjunt de la demarcació de Barcelona. 
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Aquest Ajuntament ha sol·licitat acollir-se a la Línia 2. Dinamització econòmica de petits municipis, que permet 

subvencionar despeses corresponents al Capítol 1 del pressupost, vinculades a noves contractacions. 

 

Vistes les característiques de les persones en atur del nostre municipi i les nostres necessitats.  

 

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.  

 

HE RESOLT 

 

PRIMER.- Considerar que es necessari i urgent contractar a una persona per desenvolupar treballs d’OPERARI DE 

BRIGADA per desenvolupar activitats relacionades amb sectors prioritaris i serveis públics essencials del municipi, 

en base a l’increment de recursos generats per l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, dins del “Programa 

complementari de foment de l’ocupació 2017-2018”,  

  

SEGON.- Contractar al Sr. JOSE JAVIER MAZAS GARCIA, per desenvolupar tasques d’Operari de Brigada del 

municipi de Sant Mateu de Bages. 

 

TERCER.- El contracte començarà el dia 8 de gener de 2018 i durarà fins el 28 de desembre de 2018. L’horari serà 

de 40 hores setmanals, repartides entre els 5 dies de la setmana. Amb un sou de 1.046,36 € mensuals, pagament extres 

inclosos. 

 

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

  

CINQUÈ.- 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 (4/2018) 7/01/2017 

 

Atès que des del dia 8 al 11 de gener, l’educadora de la Llar d’Infants, Sra. Mercedes Rodriguez, per problemes 

meteorològics que l’impedeixen incorporar-se al seu lloc de treball una vegada acabades les 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. 

 

RESOLC 

 

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

HERNANDEZ MONTALA, per fer tasques D’EDUCADORA DE LA LLAR D’INFANTS, per cobrir la baixa de la 

Sra. Mercedes Rodriguez. 

 

SEGON.- El contracte serà des del dia 8 al 11 de gener, ambdós inclosos. L’horari serà de 31 hores setmanals, amb 

una jornada del 77,50 % i una retribució de 978,67 €/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 (15/2018) 31/01/2018 

 

Atès que en data 31/01/2018, acaba el contracte de la Sra. Teresa Bonjoch, per a desenvolupar tasques d’auxiliar de la 

llar. 

 



Atès que es considera molt necessari seguir prestant el servei d’Auxiliar de la Llar tal i com s’ha vingut prestant fins 

ara. 

 

Atès que la Treballadora Social ha fet un informe sobre les persones que hi ha al municipi, que poden desenvolupar 

aquesta tasca i que es troben en una situació de vulnerabilitat social. 

 

Atès que la Diputació de Barcelona ha concedit un ajut que pot destinar-se a la contractació d’aquesta persona. 

 

Vist l’informe emès per Intervenció i per Secretària i vist el Reglament de Personal de les Entitats Locals, i l’article 

291 del Decret 2/2003, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre la possibilitat de 

contractar treballadors per la via d’urgència. 

 

HE RESOLT 

 

PRIMER.- Considerar que es necessari i urgent continuar prestant els Serveis Socials actuals, que es consideren 

serveis prioritaris i per tant contractar una persona per prestar serveis d’Auxiliar de la Llar, en base a l’increment de 

recursos generats per l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, programa complementari de foment de l’ocupació 

local 2018, en el si del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

 

SEGON.- Contractar a la Sra. TERESA BONJOCH RIBERA, per desenvolupar tasques d’Auxiliar de la Llar, dins 

dels Serveis Socials Bàsics del municipi. 

 

TERCER.- El contracte començarà el dia 5 de febrer de 2018 i durarà fins el 31 de desembre de 2018. L’horari serà 

de 20 hores setmanals, repartides entre els 5 dies de la setmana. Amb un sou de 507,00 € mensuals, pagament extres 

no inclosos. 

 

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

  

CINQUÈ.- 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 dels tres Decrets anteriors. 

 

7.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA APROVATS DES DEL 22/12/2017 FINS el 

16/02/2018.- 

 

A continuació es relacionen els Decrets aprovats entre el 22/12/2017 fins el 16/02/2018. 

254/2017 22/12/2017 Aprovació relació de factures 50/2017 

255/2017 26/12/2017 Formació pressupost General exercici econòmic 2018 

256/2017 26/12/2017 Convocatòria sessió Ple de l’Ajuntament pel dia 29/12/2017 

257/2017 27/12/2017 Aprovació padró rebut Taxa assistència Llar infants gener 2018 

258/2017 28/12/2017 Autorització “Tennis Taula de Valls de Valls de Torroella”, utilització Sala Polivalent 

259/2017 28/12/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern pel dia 29/12/2017 

260/2017 29/12/2017 Publicació Edicte resum del pressupost de diferents expedients de modificació de 

crèdits 

261/2017 29/12/2017 Aprovació relació de nòmines del mes de desembre de 2017 

262/2017 29/12/2017 Aprovació de la liquidació 89/2017, de l’AMPA CEIP JOVENTUT DE CALLUS 

263/2017 30/12/2017 Aprovació de la relació de factures 52/2017. 

264/2017 31/12/2017 Aprovació de la relació de factures 53/2017. 

1/2018 02/01/2018 Aprovació de la factura del Servei Català de la Salut 4rt. T. 2017 

2/2018 04/01/2018 Desestimació al·legació presentada per les Sres. Torrentó Sanjust 

3/2018 04/01/2017 Contractació José Javier Mazas Garcia 

4/2018 07/01/2017 Contractació Elena Hernandez Montalà 

5/2018 15/01/2017 Inici contractació del projecte “Instal·lació de Telecontrol al Dipòsit de Cal Caputxí 

i de Serramorena” 

6/2018 15/01/2018 Convocatòria sessió Junta de Govern, pel dia 16/01/2018 

7/2018 16/01/2018 Aprovació de la relació de factures 1/2018 

8/2018 26/01/2018 Devolució fiança permís d’obres 24/2017 

9/2018 26/01/2018 Devolució fiança permís d’obres 11/2017 

10/2018 27/01/2018 Convocatòria sessió Junta de Govern, pel dia 30/01/2018 

11/2018 29/01/2018 Aprovació padró rebuts Taxa assistència llar d’infants, febrer 2018  

12/2018 30/01/2018 Aprovació nòmines mes de gener 2018 

13/2018 30/01/2018 Adjudicació contracte projecte “Instal·lació de Telecontrol al Dipòsit de Cal 

Caputxí i de Serramorena” 

14/2018 31/01/2018 Devolució fiança permís d’obres 8/2016 

15/2018 31/01/2018 Contractació Teresa Bonjoch Ribera 
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16/2018 31/01/2018 Aprovació relació de factures 4/2018 

17/2018 2/02/2018 Aprovació exposició pública acord aprovació definitiva pressupost 2018 

18/2018 7/02/2018 Petició de diferents ajuts dins del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona 

19/2018 9/02/2018 Inici procediment confecció liquidació del Pressupost General de la Corporació de 

l’exercici 2017 

20/2018 9/02/2018 Assabentat de la Declaració Responsable d’obertura d’una activitat d’oficina 

administrativa de serveis de la construcció a la Casa Cal Marquet. 

21/2018 12/02/2018 Convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 13/02/2018 

22/2018 13/02/2018 Aprovació relació factures 5/2018 

23/2018 16/02/2018 Autorització AMPA, utilització pati escola 

 

El Sr. Alcalde demana si hi ha algun comentari a fer en relació amb els Decrets anteriors i se li respon que no. 

 

Els Regidors assistents es donen per assabentats dels Decrets anteriors. 

 

8.- DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 31/12/2017.-  
 

A continuació el Sr. Alcalde informa del següent estat d’execució a 31/12/2017: 

 

“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 4rt. T. De 2017: 

  Exercici Corrent Exercicis tancat 

Ingressos 

Previsions  

Inicial 

Drets  

Reconeguts nets  

Recaptació 

liquida 

Recaptació 

líquida 

Impostos directes 222.258,00  208.849,88 199.640,63 2.791,56 

Impostos indirectes 14.000.00 38.685,67    38.685,67 0,00 

Taxes i altres ingressos 82.336,00 88.265,03 77.535,71 9.735,39 

Transferències corrents 238.499,00 353.472,10 300.980,88 58.281,92 

Ingressos patrimonials 8,00 26,63 26,63 0,00 

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

Transferències de capital  420.380,00  472.597,91 374.401,60 256.674,35 

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

Passius financers  0,00  0,00 0,00 

TOTAL INGRESSOS 977.481,00 1.063.700,91 733.254,47 327.483,22 

  Exercici Corrent Exercicis tancats 

Despeses 

Crèdits 

inicials  

Pressupostaris 

Obligacions 

reconegudes 
Pagaments líquids Pagaments líquids 

Despeses de personal 175.646,00 191.917,60 191.917,60 0,00 

Despeses béns corrents i serveis 296.769,00 285.657,81 246.895,32 19.157,09 

Despeses financeres 1.690,00 1.593,92 1.593,92 0,00 

Transferències corrents 28.680,00 27.445,00 27.445,00 0,00 

Inversions reals 429.096,25 445.767,00 414.715,67 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 80.536,87 80.536,87 0,00 

TOTAL DESPESES 977.481,00 1.032.918,20 963.104,38 73.037,44 

 

Operacions independents i auxiliars del pressupost: 

Cobraments NP 377.604,42 

Cobraments pendents aplicació -0,03 

Pagament NP 428.810,50 

Pagaments pendents aplicació 0,00 

 

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 30/09/2017.” 

 

Els membres assistents es donen per informats. 

 

7.- 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 31/12/2017, PRESENTADA AL MINISTERI D’HISENDA.-  

 

A continuació el Sr. Alcalde informa del següent informe d’avaluació: 

 

“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 4rt. T. 

de 2017: 

 

1.- El calendari i pressupost de tresoreria, a 31/12/2017 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 

  733.254,47   327.483,22 1.060.737,69 

Cap. 1   199.640,63   2.791,56 202.432,19 

Cap. 2     38.685,67   0,00 38.685,67 

Cap. 3   77.535,71   9.735,39 87.271,10 

Cap. 4   300.980,88   58.281,92 359.262,80 

Cap. 5   26,63   0,00 26,63 

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

Cap. 7   116.384,95   256.674,35 373.059,30 

Cap. 8   0,00   0,00 0,00 

Cap. 9   0,00   0,00 0,00 

Cobraments NP   377.604,42   0,00 377.604,42 

Cobraments 

pendents aplicació 

  -0,03   0,00 -0,03 

Pagaments 

pressupostaris 

301.493,39 661.610,99 963.104,38 0,00 73.037,44 73.037,44 1.036.141,82 

Cap. 1 191.917,60 0,00 191.917,60 0,00 0,00 0,00 191.917,60 

Cap. 2 0,00 246.895,32 246.895,32 0,00 19.157,09 19.157,09 266.052,41 

Cap. 3 1.593,92 0,00 1.593,02 0,00 0,00 0,00 1.593,92 

Cap. 4 27.445,00 0,00 27.445,00 0,00 0,00 0,00 27.445,00 

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

Cap. 6 0,00 414.715,67 414.715.67 0,00 53.880,35  53.880,35 468.596,02 

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 
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Cap. 9 80.536,87 0,00 80.536,87 0,00 0,00 0,00 80.536,87 

Pagament NP 428.810,50  428.810,50 0,00 0,00 0,00 428.810,50 

Pagaments pendents 

aplicació 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fons líquids final 

període 

      94.782,58 

 

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

CONCEPTE 
Deute viu final 

31/12/2017 

VENCIMENT PREVIST 

GENER FEBRER MARÇ 

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

Deute a llarg termini 176.944,59 2.120,33 2.908,05 1.099,78 

Operacions amb entitats de crèdit 49.837,95 1.099,01 1.099,39 1.099,78 

Deute amb Administracions Públiques 39.790,55 0,00 1.808.66 0,00 

Altres operacions de crèdit 87.316,09 1.021,32 0,00 0,00 

Total deute viu  176.944,59 2.120,33 2.908,05 1.098,78 

 

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 13.219,10 13.324,91 10.030,44 4.085,32 

Deute amb Administracions públiques 7.234,64 7.234,64 7.234,64 7.234,64 7.234,64 

Altres operacions crèdits 18.782,72 18.782,72 15.982,65 6.192,32 0,00 

Total venciments 39.230,86 39.236,46 36.542,20 23.457,40 11.319,96 

 

CONCEPTE 
VENCIMENTS PREVISTOS EN L’EXERCICI 

2023 2024 2025 2026 2027 

Operacions amb entitats de crèdit 4.085,32 4.085,32 4.085,32 4.085,32 4.085,32 

Deute amb Administracions Públiques 3.617,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres operacions de crèdit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total venciments 7.702,67  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 4RT. Trimestre de 2017.” 

 

Els Regidors assistents es donen per informats. 

 

8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.- 
 

A continuació el Sr. Alcalde informa que Alternativa pel Municipi-Acord Municipals ha presentat les següents 

mocions: 

 

- MOCIO PER A REVERTIR LES RECLMAACIONS DE L’IVA A ENTITATS CULTURALS I 

MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS 

- MOCIO PER A LA COMMEMORACIO DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 

 

Així mateix el Sr. Alcalde també informa que el seu grup ha presentat la següent moció: 

 

- MOCIO EN DEFENSA, NOVAMENT DE L’ESCOLA CATALANA I DEL NOSTRE MODEL 

D’IMMERSIO LINGÜISTICA DAVANTS ELS ATACS DEL GOVERN DEL PARTIT POPULAR I DE 

CIUTADANS. 

 



El Sr. Alcalde segueix dient que atès el contingut d’aquestes mocions considera que és urgent poder tramitar la seva 

discussió i aprovació si s’escau:. 

 

La Secretària diu que el primer tema seria aprovar la urgència d’aprovar les mocions en aquest Ple. 

 

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 les següents mocions: 

 

- MOCIO PER A LA COMMEMORACIO DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 

- MOCIO PER A REVERTIR LES RECLAMACIONS DE L’IVA A ENTITATS CULTURALS I 

MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS 

- MOCIO EN DEFENSA, NOVAMENT DE L’ESCOLA CATALANA I DEL NOSTRE MODEL 

D’IMMERSIO LINGÜISTICA DAVANTS ELS ATACS DEL GOVERN DEL PARTIT POPULAR I DE 

CIUTADANS. 

 

MOCIO PER A LA COMMEMORACIO DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 

 

A continuació es dóna lectura a la Moció, que diu literalment: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge als 

moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. 

Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions 
públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. 

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan presents i són massa 

punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major 

precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent d’Enginyeria 

Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda 

aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori Dona i 

Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Això 

contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més 

rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no 
s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones. 

Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 26,6% a Catalunya i 

dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Al País Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives: un 

24,24% i un 15,88% respectivament. Qüestió que, a diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que ens “hi hem 

de posar” per eradicar-la mentre veiem com diversos països europeus adopten noves mesures per fer-hi front. 

Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral i personal i familiar per 

garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. 

També és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A 
més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals. 

Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura, 

vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la 

campanya #MeToo de denúncia d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan habituals i hem 

seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de violacions que han posat de nou el focus sobre 

les dones i no tant sobre els agressors. També s’han fet públics casos d’agressions sexuals que han sortit a la llum 

pública a Catalunya i que mostren que cal continuar amb la tasca de prevenció, de reparació de les víctimes i castigar-

ne els autors. 

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir contribuint a una 

societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una República Feminista de dones i homes lliures. 

Per tots aquests motius, el grup Alternativa pel Municipi - Acord municipal de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages 
proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER. L’Ajuntament de Ajuntament de Sant Mateu de Bages manifesta el seu compromís per continuar 

treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant qualsevol tipus 
de discriminació. 

SEGON. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la 

reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la 

conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

TERCER. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de 

l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. 
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QUART. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les feministes de diferents 
països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista i els sindicats majoritaris. 

CINQUÈ. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de les polítiques fetes 

des del govern municipal. 

SISÈ. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, a Ca la Dona, als grups polítics al Parlament 
de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes.” 

El Sr. Alcalde posa la Moció a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la moció per unanimitat, amb 6 vots a favor dels 

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

La Secretària diu: “Independentment dels actes que es puguin promoure des del Consell Comarcal per commemorar 

el Dia de la Dona, s’ha demanat un taller a la Diputació de Barcelona, dins dels ajuts de Xarxa, que va proposar el Sr. 

Rovira i l’han concedit, però no es farà el dia 8 de març. És una obra de teatre, que dura com ½ hora o ¾, i després es 

farà com una mica de fòrum. Es farà al Casino, perquè va semblar que Casa Nostra era petit i el Teatre era potser 
massa gran.” 

MOCIÓ PER A REVERTIR LES RECLAMACIONS DE L’IVA A ENTITATS CULTURALS I MITJANS 

DE COMUNICACIÓ PÚBLICS 

 

A continuació es dóna lectura a la Moció, que diu literalment: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El Ministeri d’Hisenda, en el seu afany d’obtenir nous ingressos tributaris, està posant en risc el futur de les entitats 

culturals i dels mitjans de comunicació públics del país.  

 

A partir d’un canvi en la interpretació de la Llei de l’IVA el Ministre Montoro exigeix que el sector cultural i els 

mitjans de comunicació públics abonin a l’Estat l’IVA corresponent a les subvencions rebudes de la Generalitat, 

considerant que són subvencions vinculades al preu del producte.  

 

Clarament aquesta és una interpretació forçada de la normativa, per això des d’Esquerra Republicana vam aprofitar la 

recent tramitació al Congrés de la Llei de contractes del sector públic per introduir esmenes que modifiquen 

l’articulat de la Llei de l’IVA, evitant precisament aquesta interpretació forçada que realitza el Ministeri d’Hisenda.  

 

L’esmena va ser aprovada i té efecte des del novembre de 2017. 

 

Ara bé, el Ministeri d’Hisenda insisteix en aplicar la seva interpretació als exercicis que van de l’any 2012 al 2017, 

obligant a entitats culturals i a mitjans de comunicació públics a fer efectiu el pagament de grans quantitats de diners i 

posant en perill la seva sostenibilitat econòmica. 

 

La mesura afecta, de moment, equipaments com el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el MACBA, el 

CCCB o el Mercat de les Flors, que ja han anunciat que recorreran la decisió, així com també a la Corporació 

Catalana de Mitjans de Comunicació i no es descarta que es pugui estendre a altres entitats que reben ajuts públics.  

Per tots aquests motius, el grup d’Alternativa pel Municipi - Acord Municipal a l’Ajuntament de Sant  Mateu de 

Bages, proposa d’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER. Exigir al Ministeri d’Hisenda que aturi l’ofec a les institucions culturals catalanes i dels mitjans de 

comunicació públics, renunciant a aquesta interpretació forçada que obliga a abonar els imports de l’IVA. 

 

SEGON. Exigir al Ministre Montoro que centri els esforços de la Hisenda espanyola a lluitar contra el frau fiscal de 

les grans corporacions enlloc d’intentar aconseguir recursos de sectors amb una clara vocació social i cultural. 

TERCER. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i amb les entitats afectades en la defensa del 

sector cultural i del sector audiovisual de Catalunya. 

 



QUART. Exigir l’aixecament immediat de la intervenció de les finances de la Generalitat a càrrec del Govern 

espanyol. 

  

CINQUÈ. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda, als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats 

municipalistes.” 

 

El Sr. Alcalde posa la Moció a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la moció per unanimitat, amb 6 vots a favor dels 

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

 

MOCIÓ EN DEFENSA, NOVAMENT DE L’ESCOLA CATALANA I DEL NOSTRE MODEL 

D’IMMERSIO LINGÜISTICA DAVANTS ELS ATACS DEL GOVERN DEL PARTIT POPULAR I DE 

CIUTADANS. 

 

A continuació es dóna lectura a la Moció, que diu literalment: 

 

“El model educatiu català té per objectiu la formació integral de la persona i la seva capacitació per a conviure 

democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del 

coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, 

llengua o condicions individuals. 

 

La Llei d’educació desenvolupa el règim lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix que correspon 

a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia; per tant, pot determinar el règim lingüístic del 

sistema educatiu amb la finalitat de garantir la normalització lingüística del català. Així, d’acord amb l’article 35.2 de 

l’Estatut, que regula el sistema educatiu a Catalunya, garanteix a tota la població escolar, sigui quina sigui la seva 

llengua habitual en iniciar l’ensenyament, el compliment del deure i l’exercici del dret de conèixer amb suficiència 

oral i escrita el català i el castellà.  

 

Aquesta llei vol reforçar la importància del català i el seu aprenentatge en tant que llengua pròpia de Catalunya i 

factor d’inclusió social, i vol fer una aposta per la potenciació del plurilingüisme a les escoles assegurant, com a 

mínim, un bon nivell d’aprenentatge d’una tercera llengua, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 de l’Estatut. 

Catalunya és un país amb una cultura i amb una llengua que configuren una identitat pròpia.  

 

El sistema educatiu català ha de permetre desvetllar i potenciar l’arrelament a Catalunya. Només des del coneixement 

del que és propi és possible obrir-se a les altres realitats i reconèixer-ne les singularitats. 

 

La xarxa de centres del Servei d’Educació de Catalunya està avalada pel llegat de l’escola catalana de principis de 

segle XX, ha ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns principis de convivència sòlids.  

 

Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment diversa i han après vivencialment els principis de 

ciutadania, democràcia, llibertat i respecte.  

 

La llengua i la cultura de Catalunya han determinat el procés de desenvolupament d’aquestes capacitats, dins una 

escola catalana, amb valors democràtics i integradors, que els han permès poder exercir la ciutadania de ple dret. 

 

Aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva diversitat, són compartits de manera 

amplíssima per la societat catalana, més enllà de les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i de 

les diferents perspectives que la pluralitat d’actors del sistema educatiu té sobre com ha de ser-ne la concreció. 

Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels 

conflictes, el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model 

educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i de 

dignitat, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat. El model d’immersió 

lingüística és l’eina clau que ens ha permès tenir l’èxit tant en el coneixement de les llengües oficials de Catalunya, 

com en el fet de ser la clau per a l’èxit en la inclusió i la cohesió social de la nostra societat. 

 

Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest model educatiu català.  

 

Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de l’actitud bel·ligerant dels partits polítics que utilitzen l’atac 

al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat donar 

les gràcies a la seva tasca en el dia a dia a l’escola i reconèixer que han estat claus per mantenir, en aquests difícils 

moments, la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també, de tensions encara 

vinculades a la crisi econòmica. El món local, les famílies i les entitats de la societat catalana reconeixem i els agraïm  

públicament aquesta tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat per continuar amb aquest 

model d’èxit que hem aconseguit com a país. 

 

L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en la darrera dècada per a acollir, des 

d’una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un  
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factor important per a afavorir la cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent 

un dels puntals del model educatiu català. 

 

Són moltes les entitats representants de l’àmplia pluralitat d’actors i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural 

de Catalunya, que han treballat al llarg del temps per a consolidar, protegir i millorar el model educatiu català, 

patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels infants i joves i per a la cohesió 

social del país. 

 

Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzada, l’adoctrinament 

ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de 

raonaments pedagògics, es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana.  

 

Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu 

català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la 

nostra societat.  

 

Des dels partits que conformen l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, fem una crida perquè el conjunt de la societat 

faci seu, una vegada més,  aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que es comprometi a consolidar-lo, 

protegir-lo i contribuir-ne a la millora. 

 

ACORDS: 

 

1.- Constatem, també a Sant Mateu de Bages, que la immersió lingüística ha estat un factor important per a afavorir la 

cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model 

educatiu català. 

 

2.- Defensem  la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país. És fruit de tot això el fet 

que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt 

divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.  

 

3.- Donem suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió social, exitós i estimat, garanteix 

la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part de 

l’alumnat. 

 

4.- Rebutgem l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE  

 

5.- Rebutgem tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. 

 

6.- Rebutgem la voluntat d’alguns  partits d’incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a 

l’escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l’Estatut 

de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella infranquejable.  

 

7.- Reiterem el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la 

cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït els darrers 30 

anys. 

 

8.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una 

societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen. 

 

9.- Fer arribar a quest acord al Ministre d’Educació, Cultural i Esports del Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol 

aplicar-ho; als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i molt especialment al de Ciudadanos, que està posant 

en dubte la professionalitat dels docents i en crisi el model d’escola catalana; al Consell de Direcció del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de representants dels directors i docents dels 

centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes 

de Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis i a la Federació de 

municipis; i al centres educatius de Sant Mateu de Bages.” 

 



El Sr. Alcalde posa la Moció a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la moció per unanimitat, amb 6 vots a favor dels 

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

 

FELICITACIÓ I RECONEIXEMENT A LA SENYORA ANITA FIGUERA BACARDIT.-  
 

El Sr. J. Muns diu: “Aquest any la Diputació de Barcelona dins dels actes d’entrega dels Premis de Prevenció 

d’Incendis 2017, va donar el Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau 2017 de Prevenció d’incendis a l’Anita 

Figuera Bacardit.”  

 

El Sr. J. Muns segueix dient: “Que el marit de l’Anita, Josep Duocastella Morera, era un gran lluitador contra el foc, 

ho sabia tot el municipi, però poca gent sabia que quan ell marxava de casa per coordinar i lluitar contra el foc, la 

seva dona, l’Anita (que encara ho fa ara) es quedava a casa, al costat de l’emissora, rebent les trucades i coordinant a 

la gent i dient cap a on havien d’anar. Actualment també ha agafat la bandera de connectar-se a les càmeres de l’ADF 

que estan de guaita i es passa el dia mirant-les. Des de la Diputació es va apuntar que normalment aquests premis es 

donaven a homes i va demanar si hi havia alguna dona que es signifiques en aquestes tasques d’extinció del foc i es 

va proposar des de la nostra ADF que fos ella i des de la Diputació es va veure que s’ho mereixia i el dia 11 de 

novembre, a l’auditori Dr. Valentí Fuster de Cardona, la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa li va fer entrega 

del premi en un acte que va ser molt bonic. Ella no ho sabia i li va agafar de sorpresa. Va ser una festa molt maca i un 

premi molt merescut. Aquest premi també se li havia donat al Josep Duocastella a l’any 2008” 

 

Atès el que s’ha exposat els Regidors de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, consideren oportú que el Ple de 

l’Ajuntament s’uneixi a aquest reconeixement públic de la tasca que ha dut a terme l’Anita Figuera Barcardit, en la 

prevenció d’incendis i altres tasques relacionades. 

 

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda: 

 

PRIMER.- Expressar  a la Sra. Anita Figuera Bacardit, la nostra sincera felicitació, pel reconeixement públic que li 

ha fet la Diputació de Barcelona, per la seva llarga tasca en la prevenció d’incendis, concedint-li el Premi Honorífic 

Joaquim M. de Castellarnau, dins de l’acte de concessió dels Premis de Prevenció d’Incendis 2017. 

 

SEGON.- Comunicar a la Sra. Anita Figuera Bacardit, la felicitació de l’Ajuntament en Ple, i agrair-li tots els anys 

que ha estat dedicada a la prevenció dels incendis forestals. Considerem que ha estat un premi molt merescut pel anys 

de dedicació i ens omple d’orgull que hagi recaigut en una veïna del nostre municipi. 

 

FELICITACIÓ I RECONEIXEMENT AL SENYOR ALEJANDRO PALOMAS.-  
 

La Sra. Gina Carné diu: “Aquest any el Premi Nadal ha estat atorgat a l’escriptor i veí del nostre municipi Alejandro 

Palomas, per la seva novel·la “Un amor”. Aquest premi arriba aquest any a la seva 74 edició i és un premi de gran 

prestigi. Crec que també és un orgull pel nostre municipi que un veí hagi estat guardonat amb aquest premi. Aquest 

no ha estat l´únic premi significatiu que ha obtingut l’Alejandro, també va guanyar el Premi Nacional de Literatura 

Infantil i Juvenil en la seva edició 2016, que concedeix el Ministeri d’Educació, Cultura i Deporte,  per la seva 

novel·la “Un fill”. 
 

Atès el que s’ha exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda: 

 

PRIMER.- Expressar  al Sr. Alejandro Palomas, la nostra sincera felicitació, per haver guanyat el Premi Nadal, que 

atorga l’Editorial Destino, en la seva 74 edició, per la seva novel·la “Un amor”. 

 

SEGON.- Comunicar al Sr. Alejando Palomas, aquesta felicitació pel premi així com l’agraïment de l’Ajuntament en 

Ple, per tenir-lo com a veí. Considerem que ha estat un premi merescut tant per la seva trajectòria com escriptor, com 

per aquesta novel·la en particular. 

 

9.- PRECS I PREGUNTES.- 

 

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

 

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde dona les gràcies i aixeca la sessió, a les 20:25, 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. 


		2018-03-20T20:30:31+0100
	CPISR-1 MONTSERRAT ANTONR ROMEU


		2018-03-21T09:36:43+0100
	CPISR-1 C JOAN ULLÉ CASTELLÀ




