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

SETZE DE GENER DE 2018 

 

ASSISTENTS 
 

Alcalde-President 
Joan Ullé Castellà 

 

Tinent d’Alcalde 
Joan Muns Botinas 

Dídac Ullé Haro 

 

Secretària-interventora 
Montserrat Antón i Romeu 

 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, essent les 19:30 hores del dia 16 de gener 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. 1/2018. 

  

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). 

 

Està present, sense participar en les votacions el Regidor Sr. Enric Masafrets Marsiñach. 

 

A les 19:35 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 29 DE DESEMBRE DE 2017.- La Secretària informa que l’esborrany 

de l’acta de la sessió del dia 29 de desembre de 2017, 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. 

 

2.- APROVACIÓ DE FACTURES.- 

 

Examinada la relació de factures núm. 2/2018, elaborada per la secretària-interventora, que comprèn les factures 

presentades des del dia 1 de gener 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, J. Muns  i D. Ullé, acorda: 

 

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

relació de factures núm. 2/2018, per un import total de TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS 

AMB VUIT CÈNTIMS (3.481,08 €) 

 

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

 

 



 

 

3.- ACORD D’ACCEPTACIÓ DELS FANALS FOTOVOLTÀICS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA.- 
 

En data 29/11/2017, la Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de territori i Sostenibilitat, ha dictat 

un Decret, d’aprovació de la concessió del següent material dins del Catàleg de Serveis de l’any 2016: 

 

Actuació Import Unitats 

Fanals fotovoltaics autònoms 8.717,94 6 

 

 

D’acord amb les bases reguladores d’aquesta línia d’actuació és necessari acceptar aquests ajuts. 

 

Atès que d’acord amb la Delegació feta per Decret de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2017, l’òrgan competent 

per prendre l’acord d’acceptació és la Junta de Govern. Posat el tema a votació, la Junta de Govern, amb els vots 

favorable dels Srs. J. Ullé, J. Muns i D. Ullé, acorda: 

 

PRIMER.- Acceptar el següent ajut concedit per la Diputació de Barcelona, dins del Catàleg 2016, concedit pel 

Servei d’Equipaments i Espai Públic. 

 

Actuació Import Unitats Codi XGL 

Fanals fotovoltaics autònoms 8.717,94 6 17/Y/247018 

 

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. 

 

4.- ACORD D’APROVACIÓ CANVI DE DESTINACIÓ DE PREACORDS INCLOSSOS EN LES MESES 

DE CONCERTACIÓ 2016-2019.- 
 

Atès que la Diputació de Barcelona va acordar concedir a aquest Ajuntament subvenció per les següents obres: 

 

- “Arranjament i Millora d’un tram de la Carretera de Castelltallat 1ª Fase i Balç de Sociats”, per un import 

de 93.188,39 €. 

- “Millora del Camí del Raval de Mejà i Camí de l’Oratori”, per un import de 54.184,00 €. 

 

Atès que dins del programa complementari de la Diputació per Millora de Camins, es va concedir una subvenció per 

la Millora del Camí de Raval de Mejà. 

 

Atès que inicialment també es va demanar a la Diputació de Barcelona, dins de les Meses de Concertació 2016-2019, 

ajut per camins de Salo, petició que no va ser concedida, tanmateix la Generalitat de Catalunya va treure una línia de 

subvencions per camins, en virtut de la qual se’ns ha concedit subvenció per l’arranjament de diferents camins de 

Salo. 

 

Es considera adient, procedir a sol·licitar a la Diputació de Barcelona un canvi en els ajuts abans esmentats, per tal 

d’adequar aquests ajuts a les necessitats actuals. 

 

Atès que d’acord amb la Delegació feta per Decret de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2017, l’òrgan competent 

per prendre l’acord de canvi de destinació dels Ajuts concedit per la Diputació és la Junta de Govern. Posat el tema a 

votació, la Junta de Govern, amb els vots favorable dels Srs. J. Ullé, J. Muns i D. Ullé, acorda: 

 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, el canvi de destinació dels següents ajuts: 

 

PREACORDS OBJECTE DE CANVI: 

 

- “Arranjament i Millora d’un tram de la Carretera de Castelltallat 1ª Fase i Balç de Sociats”. Import de 

93.188,39 €. 

- “Millora del Camí del Raval de Mejà i Camí de l’Oratori”. Import de 54.184,00 €. 

 
NOVES SOL·LICITUS: 
 

- “Arranjament i Millora d’un tram de la Carretera de Castelltallat 1ª Fase”. Import de 99.700,00 €. 

- “Millora del Camí de l’Oratori, del Balç de Sociats i Camí de Salo”. Import  e 47.672,39 €. 

 

SEGON.- Autoritzar a la Secretària de la Corporació, per a la tramesa telemàtica d’aquesta sol·licitud. 
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5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “MILLORA DE DIVERSOS CAMINS A LA ZONA DE 

SALO” 

 

Atès que ens ha estat comunicada l’atorgament d’un ajut econòmic per actuació “Millora de diversos camins a la 

zona de Salo”, per un import de 48.777,46  € d’acord amb l’ordre GAH/1342/2017, de la Generalitat de Catalunya. 

 

Atès que el Tècnic Josep Cots Reguant, ha redactat el corresponent projecte. 

  

Vistos els informes emesos per la Secretària-Interventora, i atès que l’adopció de l’acord d’aprovació d’aquest 

projecte, es competència de la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest 

Ajuntament en data 15/19/2017, la Junta de Govern amb els vots favorables dels Srs. Joan Ullé, Joan Muns i Dídac 

Ullé, acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el següent Projecte, redactat pel tècnic Josep Cots Reguant: 

 

- “Millora de diversos camins a la zona de Salo”. Import 41.282,08 € + IVA 

 

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 podran examinar i formular-hi les al·legacions pertinents 

 

6.- 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 22.00 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          , jo la Secretària, que certifico. 

  

  Vist-i-plau,  

L’Alcalde.    La Secretària. 
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