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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMEN T EL DIA 15 DE 
DESEMBRE DE 2014 A LES 21.00 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 13/2014 
Data: 15 de desembre de 2014 
Horari: 21.00 hores 
Lloc: Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Assistents 
 
Alcalde 
Joan Riera Comellas 
 
Regidors  
Maria Milagros Martínez Adan 
Ivette Font Font 
Carles Orra Boix 
Pilar Sancho Orra 
Josep Feixas Cuní 
 
Secretari-Interventor 
Jordi Gros Roca 
 
Excusa la seva assistència el regidor: 
 
Jordi Mercader Sellabona. 
 
Ordre del dia 
 
 
1. Aprovació  de les actes de les sessions anteriors. 
2. Despatx oficial. 
3. Donar compte  de les resolucions. 
4. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci de l’Espai Natural de 

les Guilleries-Savassona. 
5. Aprovació i la comptabilització  de baixes de drets incobrables dels exercicis 

2009,2010,2011 i 2012. 
6. Precs i preguntes. 
 
 
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
De la redacció de les actes de les sessions anteriors, tots els membres del Ple en 
tenen coneixement ja que disposen d’una còpia. 
 
Per tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment 
formen el plenari municipal, aprova l’acta del dia 17 de novembre de 2014. 
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2.- DEPATX OFICIAL 
 
S’ha posat a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de 
l’Ajuntament a la secretaria d’aquesta Corporació, pel qual el Ple en resta assabentat. 

 

3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS. 

Tal i com s’estableix en l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, l’alcalde ha de donar compte de les 
resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es 
coneguin el desenvolupament de l’administració municipal als efectes de control i 
fiscalització dels òrgans de govern, previst en els articles 22.2 a) i 46 e) de la Llei de 
Bases de Règim Local. 

Desde la última sessió ordinària fins a la convocatòria del present Ple s’han dictat les 
següents resolucions: 
 
R-111/2014 de 10 de novembre: Convocatòria de sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament. 
R-112/2014 de 10 de novembre:  Alta Padró Habitants. 
R-113/2014 de 12 de novembre:  Alta Padró habitants. 
R-114/2014 de 12 de novembre:  Atorgament de la llicència urbanística Exp.21/2014. 
R-115/2014 de 12 de novembre:  Atorgament de la llicència urbanística Exp.22/2014. 
R-116/2014 de 14 de novembre:  Atorgament llicència urbanística Exp.24/2014 i 
assabentat inici d’activitat. 
R-117/2014 de 21 de novembre:  Aprovació del conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal d’Osona per acollir-se al projecte “Tècnic compartit Osona Centre -
2014”. 
R-118/2014 de 26 de novembre:  Elevació automàtica a definitius dels acords 
provisionals de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2015. 
R-119/2014 de 25 de novembre:  Aprovació del nou protocol del conveni ASGEL i 
consentiment per a la recepció de factures o documents substitutius per mitjans 
electrònics d’acord amb l’article 17 del RD 1496/2003, de 28 de novembre, que aprova 
el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. 
R-120/2014 de 1 de desembre de 2014:  Atorgament subvenció dinerària 
corresponent a l’ajut per el foment de la construcció de noves vivendes en el municipi. 
R-121/2014 de 2 de desembre de 2014:  Alta Padró habitants 
R-121-1/2014 de 30 de novembre de 2014:  Aprovació despeses de novembre. 
 
Pel qual el Ple en resta assabentat. 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATU TS DEL CONSORCI 
DE L’ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-SAVASSONA 

Atès el que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, en quant a l’obligació d’adaptar, abans del 31 de 
desembre de 2014, els estatuts dels Consorcis a les previsions de la Disposició final 
segona per la qual es modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que fan referència 
a la determinació de l’Administració pública a la qual estarà adscrit el Consorci, així 
com el seu règim orgànic, funcional i financer.  
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Atès el que disposa la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa, en quant a les causes i procediment 
per a l’exercici del dret de separació d’un Consorci. 

Vist l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2014, pel qual 
s’aprova el dictamen referent a la classificació en grups, la fixació del nombre màxim 
dels membres dels òrgans de govern i administració, en compliment del que disposa la 
Disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, pel qual el Consorci ha d’adaptar 
els seus estatuts al seu contingut en el termini de 3 mesos a partir de la comunicació 
de la classificació. 

Vist el text modificat dels Estatuts del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona, aprovat inicialment per l’Assemblea General del Consorci en data 13 de 
novembre de 2014. 

Atès que l’Ajuntament de Vilanova de Sau membre integrant del Consorci esmentat 
també ha de dur a terme els tràmits legals per a l’aprovació inicial i definitiva de la 
modificació estatutària. 

Per tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment 
formen el plenari municipal, adopta els següents 

 

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de l’Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona, d’acord amb el text refós que s’adjunta. 

Segon.- Encarregar al Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona perquè 
dugui a terme de forma conjunta el tràmit d’informació pública mitjançant anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província i també 
al tauler d’anuncis del Consorci,  per un termini de 30 dies d’acord amb el que 
estableix el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 

Finalitzat aquest termini sense que s’hagin presentat al·legacions ni esmenes, 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau encarrega al Consorci de l’espai Natural de les 
Guilleries-Savassona la publicació conjunta del text refós dels estatuts i la tramesa a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
5.APROVACIÓ I LA COMPTABILITZACIÓ DE BAIXES DE DRET S INCOBRABLES 
DELS EXERCICIS 2009,2010,2011 I 2012. 
 
Vista la proposta presentada per l’organisme de Gestió Tributària, referent a la 
declaració de crèdits incobrables. 
 
Examinat els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueix en la Unitat 
de Recaptació contra els deutors que s’indiquen en al relació annexa. 
 
Considerant que ha quedat demostrada la insolvència dels deutors, així com la 
impossibilitat de satisfer el deute. 
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Per tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment 
formen el plenari municipal, adopta els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Declarar incobrables la relació que s’adjunta i que consta en detall a 
l’expedient: 
 
Relació 14001 : La present relació consta de 1 expedient, per un import de quaranta-
set euros i trenta-set cèntims (47,37 €). 
 
Relació 14002 : La present relació consta de 2 expedients, per un import de cinquanta-
dos euros i vint-i-set cèntims (52,27 €). 
 
Relació 14003:  La present relació consta de 1 expedient, per un import de dos-cents 
noranta-tres euros i cinc cèntims (293,05 €). 
 
Relació 14004: La present relació consta de 1 expedient, per un import de sis-cents 
setanta-cinc euros i cinquanta-cinc cèntims (675,55 €). 
 
Segon.- Trametre aquest acord, així com la documentació adjunta a l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
 
6.PRECS I PREGUNTES. 
 
La regidora Pilar Sancho pregunta com està la venda de Sant Romà. L’alcalde respon 
que la venda ha quedat deserta per segona vegada perquè els interessats no han 
pogut presentar l’aval corresponent degut a que el país d’origen de l’inversor ha 
bloquejat les transferències internacionals per evitar la fuga de capitals. 
 
Tot i així un cop s’hagi solventat aquest problema caldrà parlar altre cop amb l’ACA per 
tal que ho tornin a posar a subhasta. 
 
L’alcalde posa en coneixement del Ple que s’ha arranjat el carrer del Call així com les 
escales de la font del raig. 
 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores i vint minuts, 
l’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
        Vist i plau 
El Secretari       L’Alcalde 
 
 
 
 
Jordi Gros Roca      Joan Riera Comellas 
 


