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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT 

MATEU DE BAGES EL DIA DEU D’ABRIL DE 2018 

 

ASSISTENTS 
 

President 
Joan Ullé i Castellà 

 

Tinents d’Alcalde 

Gabriel Rovira i Gangonells. 

Joan Muns i Botinas 

 

Regidors 
Dídac Ullé Haro 

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 20:24 hores del dia 10 d’abril 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 extraordinària del 

Ple de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, núm. 3/2018. 

 

Per part de la Secretària-Interventora, es comprova que existeix el quòrum legal per desenvolupar-se la sessió, 

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

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

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

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

 

A les 20:28, 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 27 DE MARÇ DE 2018.- 

 

La Secretària informa que l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 27 de març 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 DE L’ACORD RELATIU A L’ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT 

DE LES SESSIONS DE PLE.- 

 

Es comenta que es proposa fer un ple ordinari l’últim divendres de mes, però que això, amb el dia a dia pot variar, 

depenen dels temes que poden anar sorgint que s’han d’aprovar per Ple, la qual cosa podria suposar que algun ple 

s’avancés o endarrerís, per no haver de fer Plens extraordinaris. 

 

El Sr. Alcalde proposa als membres assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“Atès que l’article 46.2 de la Llei de Bages de Règim Local, en concordança amb els articles 47 i 51 del TRRL i 77 

del ROF, i l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003, 

estableixen que els òrgan col·legiats de Les entitats locals funcionen en règim de sessions ordinàries de periodicitat 

preestablerta. 
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Atès que aquesta periodicitat s’ha de fixar pel Ple de l’Ajuntament, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 

següent acord: 

 

PRIMER- Que l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, celebri les seves sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament, 

una vegada al mes, l’últim divendres de mes, a les 20 hores en horari d’estiu i a les 19,30 hores en horari d’hivern. 

 

SEGON.- En cas de que el divendres fos festiu o vigília de festa, el Ple es celebrarà el divendres immediatament 

anterior.” 

 

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

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

 

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD DE DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA 

CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE.- 

 

Es parla del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i el Sr. Joan Muns diu: “Jo havia deixat 

d’assistir i ara ni ens conviden. Jo crec que això seria interessant si hi hagués una o més persones que demanessin 

aquesta subvenció.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Que hi hagi un representant jo crec que és interessant i si no hi pots anar a una reunió doncs ho 

dieu i mirem d’anar algú altre. Jo crec que hem de ser presents a tot arreu.” 

 

El Sr. Muns diu: “ Pel que fa a les reunions dels “Micro-pobles” i dels “Municipis de muntanya” si que m’agradaria 

seguir anant”. 

 

La Secretària diu que en aquest cas dels micro-pobles i pobles de muntanya, no s’ha de fer un nomenament exprés 

d’un representant. 

 

El Sr. Alcalde proposa als membres assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“Vist l’informe de la Secretària de la Corporació, en relació amb el nomenament de Representants de la Corporació 

en Organisme Col·legiats Competència del Ple. 

 

Vistos quins són els òrgans per als quals s’han de nomenar representants i vistes les delegacions fetes a cada 

Regidoria,  

 

PROPOSO al Ple de l’Ajuntament, el següent acord: 

 

PRIMER.- Mantenir els següents nomenaments dels Regidors Representants de l’Ajuntament en Organismes 

Col·legiats fets pel Ple de data 26/02/2016, 

 

- Consell Escolar del CEIP San Esteve de Valls de Torruella. Dídac Ullé Haro. 

- Consell Escolar del ZER El Cardener. Dídac Ullé Haro. 

- Consell Escolar de la Llar d’Infants municipal. Dídac Ullé Haro. 

- A.D.F. Amics del Bosc. Joan Muns Botinas. 

- Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia. Joan Muns Botinas. 

- Assemblea General de la Xarxa Local de Consum. Dídac Ullé Haro. 

- Servei de Protecció Civil del Consell Comarcal. Joan Ullé Castellà. 

- Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. Enric Masafrets Marsiñach. 

- Mancomunitat de Serveis d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Castellfollit del Boix, Rajadell i Sant 

Mateu de Bages. Enric Masafrets Marsiñach, substituït pel Sr. Joan Muns Botinas. 

- Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central. Joan Muns Botinas. 

 

SEGON. - Nomenar als regidors que a continuació es relacionen com a representants d’aquest Ajuntament, en el 

òrgans supramunicipals que a continuació s’esmenten: 

 

- Bages Turisme. Gina Carné Pesarrodona 

- Associació de Municipis per a la Independència. Gabriel Rovira Gangonells. 

 

TERCER.- Comunicar als Òrgans relacionats en el punt segon, aquetes designacions.” 

 

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’ACORD RELATIU AL RÈGIM D’INDEMNITZACIONS I DIETES 

DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.- 

 

El Sr. Alcalde informa que el contingut d’aquesta proposta és la que ja s’havia comentat anteriorment. 

 

La Secretària diu: “En la reunió prèvia el que no va acabar d’aclarir-se és si manteníem el tema de la subvenció per 

grup, o l’anul·làvem i incrementàvem les assistències.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo crec que l’ham de mantenir la indemnització per grup, i justificar el que puguem. Està molt 

limitat el que es pot justificar.” 

 

La Secretària diu que tampoc s’ha de decidir ara, més que res per la complexitat de la justificació. 

 

El Sr. Alcalde proposa als membres assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“Mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 3/04/2018, es va iniciar expedient per determinar quines han de ser les 

indemnitzacions dels membres que formen la Corporació, una vegada s’ha arribat a un acord de formació d’un 

Govern d’unitat.. 

 

La Secretària de la Corporació en data 4/04/2018, ha emès informe sobre la normativa aplicable i el procediment a 

seguir. 

 

Detingudament estudiat l’organigrama municipal, les diferents tasques que desenvolupen els diferents regidors, el seu 

grau de dedicació i les possibilitats econòmiques, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER. Determinar que el càrrec de Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, necessita una dedicació parcial del 

35% de la jornada per les tasques i reunions que comporten aquestes delegacions. 

 

SEGON.- Establir a favor del membre de la Corporació que exerceix el seu càrrec en règim de dedicació parcial, la 

retribució que tot seguit es relaciona, que es percebrà en dotze pagues, corresponents a les diferents mensualitats de 

l’any i donar-lo d’alta en el règim general de la Seguretat Social, aquesta Corporació assumirà el pagament de les 

quotes empresarials que correspongui. 

 

— El càrrec de Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat,  percebrà una retribució bruta mensual de 510,00 €. 

 

TERCER.- La percepció d’aquestes retribucions serà compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, 

públiques o privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 

de Règim Local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal al servei de l’administració pública. 

 

QUART.- Establir a favor dels membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial, el règim 

d’indemnitzacions següent: 

 

Assistències. 

 

- Per assistències a reunions de Ple o de la Comissió especial de comptes: 500,00 €, amb un màxim de 4.500 

€, pel període comprès entre el mes d’abril i el mes de desembre (ambdós inclosos). 

 

Dietes.- Les despeses especials que circumstancialment hagin d’efectuar l’Alcalde o els Regidors fora del terme 

municipal, donaran lloc a les següents indemnitzacions: 

 

- Dinars. Segons tiquet o factura. 

- Parkings. Segons tiquet o factura. 

- Taxis o altres mitjans de transport públic. Segons tiquet o factura. 

- Autopistes. Segons tiquet o factura. 

- Quilometratge. 0,19 euros/km. 
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CINQUÈ.- Fixar la següent indemnització pels grups polítics: 

 

- Per grup: 50 € 

- Per regidor: 20 € 

 

SISÈ. Notificar aquest acord als interessats i al Servei de personal i intervenció per al seu coneixement i efectes.” 

 

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 D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2018, SOTA 

LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIA DE PARTIDES. 

 

La Secretària informa que ha fet una petita modificació que no cobreix tot l’increment que suposa la modificació de 

les assistències, però de mica en mica es poden anar ajustant les partides, perquè encara queda molt exercici i segur 

que hi haurà sobrants d’altres partides abans de finalitzar l’any. 

 

El Sr. Alcalde proposa als membres assistents, l’adopció del següent acord: 

 

“Atès que en el moment en que es va elaborar el pressupost de 2018, es va preveure les indemnitzacions per 

assistència a Plens i Juntes de Govern, eren les següents: 

 

- Per assistència a reunions de les Juntes de Govern: 225,00 € 

- Per assistències a reunions de Ple o de la Comissió especial de comptes: 100,00 €. 

 

Atès que en aquests moments, el règim d’indemnitzacions ha variat i és el següent. 

 

- Per assistències a reunions de Ple o de la Comissió especial de comptes: 500,00 €, amb un màxim de 4.500 

€, pel període comprès entre el mes d’abril i el mes de desembre (ambdós inclosos). 

 

Atès que es considera necessari incrementar la partida corresponent a les indemnitzacions i atès que es preveu que hi 

ha alguna despesa que es pot reduir, atès que habitualment no es necessita 

 

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. 3/2018, sota la modalitat de suplement de 

crèdit, finançat mitjançant transferència de partides, el resum del qual és el següent: 

 

Aplicació 

pressupostària  Concepte Crèdits inicials Modificació 

 Crèdits 

definitius 

912 22601 Atencions protocol·laries i representatives 1.000,00 -500,00 500,00 

912 23100 Dietes membres del Govern 1.500,00 -1.000,00 500,00 

912 233 Altres indemnitzacions 24.075,00 1.500,00 25.575,00 

  TOTAL  0,00  

 

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

de la Corporació. 

 

TERCER.- Si no es presenten reclamacions contra aquest acord d'aprovació inicial, l’acord del Ple de ratificació, 

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. 

 

6.- MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA 

DENUNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPAÑOL.- 
 

La Secretària informa que els dos grups municipals, de manera conjunta proposen l’aprovació de la següent moció, 

proposada per l’ACM i l’AMI 

 

“Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano Rajoy i el bloc del 

155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és 

majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per 

tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular 

empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.  



 

 

____________________________________________________________________________ 
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 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i negre. 

L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, 

Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com 

un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda 

agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible 

davant la comunitat internacional. 

 

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i amb més intensitat els 

seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si 

mateix com a democràtic i civilitzat. 

 

Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent que ens recorda de 

manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits 

i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per 

silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que 

defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 

 

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la cohesió de la societat, 

han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra 

l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  

 

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles Puigdemont, Carme Forcadell, 

Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, 

Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem 

d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. 

Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  

 

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita dels homes i les 

dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits.  

 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages. 

 

ACORDA 

 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, 

Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 

 

SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni 

Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets 

polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 

 

TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats 

internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a 

decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 

 

QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la manipulació i coacció 

dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 

 

CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una dictadura i apel·lar 

a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans 

catalans. 

 

SISÈ.- Instem a totes les entitats de Sant Mateu de Bages a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, 

la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya. 

 

SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Roger Torrent, aquest 

ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a la plataforma “Espai Democràcia i 
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Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els 

drets i llibertats de la ciutadania. 

 

VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de 

l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de Municipis 

(ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.” 

 

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

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

 

7.- DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE 

TINENTS D’ALCALDE I DELEGACIONS. 

 

La Secretària informa que aquests Decrets són els que ja s’han anat comunicant individualment a cada un dels 

regidors. 

 

D E C R E T (29/03/2018) 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 19/06/2015, va aprovar la constitució de la Junta de Govern Local, la qual li 

correspon assistir permanentment a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions, així com d’exercir les atribucions 

que li deleguin l’Alcalde o el Ple. 

 

Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 18/01/2016 es va nomenar als membres actuals de la Junta de Govern 

Local. 

 

Atès l’acord a que s’ha arribat amb el Grup Municipal Alternativa pel Municipi-Acord Municipal, per formar un 

Govern d’unitat pel que resta de la present legislatura municipal. 

 

Atès que, de conformitat amb el articles 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local, 43, 46 i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aquesta Alcaldia és competent per nomenar els 

membres que formaran la Junta, i per delegar l’exercici de determinades atribucions en els seus membres. 

 

RESOLC 

 

PRIMER. Modificar els nomenaments de membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Mateu de 

Bages fets per Decret de data 18/01/2016 i designar com a membres de la Junta de Govern Local, a partir de la data 

de la present Resolució, als Regidors: 

 

- President: Joan Ullé Castellà. 

- Vocals: Gabriel Rovira Gangonells. 

 Joan Muns Botinas. 

 

SEGON. Mantenir la mateixa assignació d’atribucions a la Junta de Govern Local (JGL), que tenia fins ara, d’acord 

amb els Decrets de data 18/01/2016 i 15/09/2017. 

 

Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia-Presidència, com a titular de la 

competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, i seran immediatament 

executius i presumptament legítims. 

 

TERCER.- La Junta de Govern celebrarà la següent sessió el dia 10 d’abril a les 19:30 hores. 

 

QUART.- Determinar que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, celebrarà sessions ordinàries 

resolutòries, el 2on. i 4rt. dimarts de cada mes, fixant-se l’hora de celebració a les 19:30 hores en horari d’hivern i a 

les 20:00 hores en horari d’estiu. En cas de que el dimarts sigui festiu o vigília de festa, es celebrarà sessió ordinària 

el dimarts següent. 

 

CINQUÈ.- De la present Resolució se’n donarà coneixement al Ple de la Corporació en la primera sessió que es 

celebri, notificant-se, a més a més, als designats i publicant-se al BOP, al tauló d’Edictes de l’ajuntament i a la pàgina 

web, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la signatura de la present resolució, d’acord amb el 

que estableix la normativa vigent. 

 

D E C R E T (29/03/2018) 

 

Atès l’informe de la Secretària de la Corporació, en relació amb el nomenament dels Tinents d’Alcalde, de data 

28/03/2018. 
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Atès que en data d’avui, en compliment de l’acord a que s’ha arribat amb el Grup Municipal Alternativa pel 

Municipi-Acord Municipal, per formar un Govern d’unitat pel que resta de la present legislatura municipal, s’ha fet el 

nomenament de nous membres de la Junta de Govern Local, i atès que d’acord amb la normativa vigent, els membres 

de la Junta de Govern són els únics que poden ser nomenats Tinents d’Alcalde. 

 

Atès el que disposen els articles 41.3 i 46 del ROF, i l’article 55 del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local 

de Catalunya, que atorguen competències a aquesta Alcaldia, pel nomenament dels Tinents d’Alcalde, 

 

R E S O L C 

 

PRIMER.- Cessar com a tinent d’Alcalde al Sr. Dídac Ullé Haro, i nomenar Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de 

Sant Mateu de Bages, als regidors següents: 

 

1er. Tinent d’Alcalde: Gabriel Rovira Gangonells. 

2on. Tinent d’Alcalde: Joan Muns Botinas. 

 

Als Tinents d’Alcalde com a tals, els correspon substituir a aquest Alcaldia en la totalitat de les seves funcions i per 

l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti pel compliment de les 

seves atribucions. 

 

SEGON.- Comunicar aquesta resolució als Regidors nomenats, pel seu coneixement i als efectes de la seva 

acceptació, que es considerarà tàcitament atorgada, si en el termini de tres dies hàbils des de la rebuda, no fan 

manifestació en contra. 

 

TERCER.- De la present resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri, i es publicarà en el BOP, 

al tauló d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la 

seva signatura. 

 

D E C R E T (29/03/2018) 

 

Atès l’informe de la Secretaria de la Corporació, relatiu a la delegació de funcions a favor de Regidors. 

 

Vist l’article 43, 44, 45 i 51 del ROF, i l’article 53 del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de 

Catalunya. 

 

Atès l’acord que s’ha arribat amb el Grup Municipal Grup Municipal Alternativa pel Municipi-Acord Municipal, per 

formar un Govern d’unitat pel que resta de la present legislatura municipal i amb l’objectiu de poder gestionar d’una 

manera més eficaç el funcionament de l’Ajuntament, es considera necessari establir diferents Àrees de funcionament. 

 

Una vegada estudiades les necessitats del municipi, i de comú acord amb tots els Regidors,  

 

R E S O L C 

 

PRIMER.- Establir que el funcionament de l’Ajuntament queda dividit en les àrees que a continuació s’esmenten, 

delegant la seva gestió als regidors que es relacionen: 

 

- Atenció i comunicació veïnal, Noves tecnologies i Promoció Econòmica: GABRIEL ROVIRA 

GANGONELLS. 

- Urbanisme, Habitatge, Manteniment de la Via Pública: GABRIEL ROVIRA GANGONELLS. 

- Medi Ambient i Sostenibilitat i Regidoria de Salo: ENRIC MASAFRETS MARSIÑACH. 

- Medi Natural i Agricultura, Regidoria de Castelltallat: JOAN MUNS BOTINAS. 

- Comerç i Consum: DÍDAC ULLE HARO. 

- Cultura, Educació, Infància, Joventut i esports: DIDAC ULLE HARO. 

- Turisme i Regidoria de Sant Mateu:  GINA CARNE PESARRODONA 

- Salut, Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Ciutadania: MONTSERRAT TRULLS MELCHOR. 
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SEGON.- L’Alcalde es reserva les Àrees d’Hisenda, Governació i Protecció civil, i totes les altres matèries que no 

han estat incloses en la relació anterior. 

 

TERCER: Les facultats que es deleguen són la direcció i gestió ( excepte  la facultat de resoldre mitjançant actes 

administratius) de tots els serveis relacionats amb l’àmbit de l’àrea delegada. 

 

QUART.- Notificar aquesta resolució als regidors designats, als efectes de la seva acceptació, que es considerarà 

tàcitament atorgada, si en el termini de tres dies hàbils des de la rebuda, no fan manifestació en contra. 

 

CINQUÈ.- Revocar les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de data 29/01/2016. 

 

SISÈ.- De la present resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri, i es publicarà en el BOP, al 

tauló d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la 

seva signatura. 

 

Els regidors assistents es donen per assabentats dels Decrets anteriors. 

 

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde dona les gràcies i aixeca la sessió, a les 20:41, 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. 

 

 

 

 

Joan Ullé Castellà.     Montserrat Antón Romeu. 
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