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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMEN T EL DIA 16 DE 
JUNY DE 2014 A LES 21.00 HORES   
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/2014 
Data: 16 de juny 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 absència el regidor Sr. 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 del conveni de cooperació i col·laboració amb la Diputació de 

Barcelona, l’Agrupació de Defensa Forestal de Vilanova de Sau, la Federació 
d’ADF d’Osona i l’Ajuntament per a la gestió i l’execució dels plans del programa 
de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 

5. Adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
desenvolupament local a l’empesa Endesa Energia SAU. 

6. Aprovació del calendari  de festes locals per a l’any 2015. 
7. Sol·licitud a la Consellera de Governació de la dissolució de l’agrupació 

constituïda pels  Ajuntament de Vilanova de Sau i Tavertet pel sosteniment en 
comú del lloc de secretaria intervenció. 

8. Precs i preguntes. 
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1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
De la redacció de l’acta de la sessió anterior, tots els membres del Ple en tenen 
coneixement ja que disposen d’una còpia. 
 
En virtut de tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que 
legalment formen el plenari municipal, aproven l’acta del dia 12 de maig de 2014. 
 
2.- DESPATX OFICIAL 

Es dona compte dels elements més destacables de la correspondència oficial i de les 
comunicacions d’interès adreçades a l’Ajuntament o emeses per ell : 

- De la Diputació de Barcelona atorgament de subvenció pel finançament de l’àmbit de 
benestar social per import de 1.500 euros. 

- De la Diputació de Barcelona sol·licitud d’informe sobre les actuacions i 
comunicacions referents a l’accident dins el túnel de la N-141D. 

- De la Diputació de Barcelona comunicació de l’informe favorable en relació a la 
sol·licitud de suport econòmic per afrontar la millora de la filtració i condicionament 
sanitari de la desinfecció. 

- De la Diputació atorgament de la subvenció de recursos material del programa de 
consum. 

- De la diputació  tramesa de la Sentència del recurs contenciós administratiu 
537/2007 favorable als interessos municipals. 

- Tramesa a la Diputació de Barcelona de l’acceptació de la subvenció de 
desenvolupament de polítiques educativa a municipis de menys de 5.000 habitants. 

- Tramesa al Departament de Governació i Relacions Institucionals sol·licitud 
d’informe per procedir a la inscripció al Registre de la Propietat del solar de l’edifici 
de l’Ajuntament. 

- Tramesa a la Diputació de Barcelona de l’acceptació de la subvenció pel 
finançament de l’àmbit de benestar social. 

- Tramesa a la Gerència Regional del Cadastre de la comunicació d’aplicació de 
valors cadastrals per a l’exercici 2015. 

- Tramesa informe sobre les actuacions i comunicacions referents a l’accident dins el 
túnel de la N-141D. 

 

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: 
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R-44/2014 de 9 de maig de 2014 : Acceptació subvenció “Desenvolupament de 
Polítiques educatives en municipis de menys de 5000 habitants”. 
R-45/2014 de 14 de maig de 2014:  Acceptació subvenció “finançament de l’àmbit de 
benestar social”. 
R-46/2014 de 30 d’abril de 2014:  Aprovació de despeses del mes d’abril. 
R-47/2014 de 16 de maig de 2014:  Nomenament de secretari-interí. 
R-48/2014 de 21 de maig de 2014:  Contracte menor de serveis pel manteniment, 
control d’entrades i servei de bar de la piscina municipal. 
R-49/2014 de 22 de maig de 2014:  Atorgament d’una subvenció directa a l’Escola de 
Vilanova de Sau. 
R-50/2014 de 26 de maig de 2014: Atorgament de subvenció per al foment de la 
natalitat i escolaritat a Vilanova de Sau. 
R-51/2014 de 26 de maig de 2014:  Adjudicació del contracte menor de serveis per la 
organització de la XXIII Fira d’Herbes i productes artesans. 
R-52/2014 de 2 de juny de 2014:  Adhesió al conveni d’interoperabilitat de sistemes 
d’informació entre administracions públiques. 
R-52.2/2014 de 2 de juny de 2014: Aprovació de despeses del mes de maig. 
R-53/2014 de 2 de juny de 2014:  Sol·licitud d’alta al servei e-fact del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya 
R-54/2014 de 4 de juny de 2014: Assabentat comunicació prèvia d’inici d’activitat 
d’habitatge d’ús turístic al carrer Montseny, 4 1ª de Vilanova de Sau. 
R-55/2014 de 6 de juny de 2014:  Atorgament de la Llicència urbanística. Exp.6/2014 
R-56/2014 de 6 de juny de 2014: Atorgament de la Llicència urbanística. Exp.7/2014 
R-57/2014 de 6 de juny de 2014: Atorgament subvenció dinerària corresponent a 
l’Ajut per el foment de la construcció de noves vivendes en el municipi. 
 
 
Les resolucions han estat a disposició dels regidors a la Secretaria de la Corporació, 
per la qual el Ple en resta assabentat del contingut d’aquestes. 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORA CIÓ AMB LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORE STAL DE 
VILANOVA DE SAU, LA FEDERACIÓ D’ADF D’OSONA I L’AJU NTAMENT PER A 
LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DELS PLANS DEL PROGRAMA DE S UPORT ALS 
MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FOREST ALS. 
 
Vist que l’Ajuntament té atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció 
d’incendis, així com en matèria de protecció del medi, d’acord amb el que preveuen 
l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l’art.25.2, lletres c) i f) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de Règim Local, i l’art. 66.3, 
lletres c), d) i f) del Text Refós la Llei municipal de i Règim Local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció 
municipal d’Incendis forestals desenvolupa una línia de suport als municipis en matèria 
de prevenció d’incendis forestals, tant en la redacció i revisió de Plans territorials com 
en l’aportació econòmica corresponent per a dur-los a terme. 
 
Atesa la voluntat per l’establiment d’un marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau, l’ADF Vilanova de Sau, la Federació d’ADF d’Osona i la Diputació de 
Barcelona, durant els anys 2014,2015,2016 i 2017, per a l’execució dels següents 
Plans pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals: 
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. Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 
. Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (PAM) 
. Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI) 
 
I d’acord amb el conveni tramès per Oficina Tècnica de Prevenció municipal d’Incendis 
forestals,el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment 
formen el plenari municipal, adopta els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar el conveni tipus de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vilanova de Sau, l’Agrupació de Defensa 
Forestal Vilanova de Sau i la Federació d’ADF d’Osona per a la gestió i l’execució dels 
plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis 
forestals. 
 
Segon.-  Facultar l’Alcalde per a la seva signatura. 
 
Tercer.-  Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
5.ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINIS TRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATA LUNYA 
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT L OCAL  A 
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU. 

 
ANTECEDENTS 

Primer.-  En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa 
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en 
data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 
31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
Terme d´energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

       
 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
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Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris 
que tot seguit s’indiquen: 
 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   

 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
 
Tercer.- En data 8 d’abril de 2013 aquest ajuntament va aprovar l’adhesió a l’ Acord 
marc de subministrament d’electricitat (Exp. 2012/01), adjudicat a Endesa Energia 
SAU. 
 
Quart.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze 
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat 
dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.-  Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.-  Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als 
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels 
contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.-  Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a 
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Quart.-  Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Per tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment 
formen el plenari municipal, adopta els següents  
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ACORDS 
 
Primer.-  Que el municipi de Vilanova de Sau prorroga l’adhesió a l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de 
l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, amb les següents condicions econòmiques: 
 

Terme d´energia  Terme de potència 

       Preus (€/MWh)  Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

124,728 102,204 68,810 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  146,765   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

170,272   85,693 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

       

  124,107   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

148,832   57,995 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
 
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les 
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin 
directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 
 
Segon.-  Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Agència 
Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona i al Consorci Català pel 
desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Tercer . Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
 
6.APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L ’ANY 2015 
 
Atesa l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals per a l’any 2015.  
 
Vist que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret de la Generalitat on 
s’estableixen que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de 
Treball, a proposta dels municipis respectius,  
 
Per tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment 
formen el plenari municipal, adopta els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Formular la proposta de les festes locals del municipi de Vilanova de Sau per 
a l’any 2015, els dies: 
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Dijous 2 d’abril - Dijous Sant 
 
Dilluns  25 de maig – Segona Pasqua 
 
 
Segon.- Trametre aquest acord al Departament d’empresa i ocupació de la Generalitat 
pel seu coneixement i efectes 
 
7.SOL·LICITUD A LA CONSELLERA DE GOVERNACIÓ DE LA D ISSOLUCIÓ DE 
L’AGRUPACIÓ CONSTITUÏDA PELS  AJUNTAMENT DE VILANOV A DE SAU I 
TAVERTET PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL LLOC DE SECRET ARIA 
INTERVENCIÓ. 
 
En data 27 de gener de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Sau va acordar 
iniciar l’expedient per la dissolució de l’agrupació pel sosteniment en comú del lloc de 
secretaria intervenció entre els Ajuntaments de Vilanova de Sau i Tavertet, així com 
sol·licitar la classificació del lloc de treball de l’Ajuntament de Vilanova de Sau dins la 
subescala de secretaria intervenció (classe tercera) reservat a funcionaris de caràcter 
estatal. 
 
En data 3 de febrer de 2014 es va sol·licitar informe al Consell Comarcal d’Osona. En 
data 12 de febrer de 2014 la Comissió Permanent del Ple va informar favorablement 
l’expedient de dissolució de l’agrupació constituïda pels Ajuntaments de Tavertet i 
Vilanova de Sau pel manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció. 
 
En data 5 de febrer es va remetre còpia de l’expedient i sol·licitud d’informe a la 
Diputació de Barcelona. En data 27 de febrer de 2014 la Junta de Govern de la 
Diputació va aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria sobre la dissolució de 
l’agrupació per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció. 
 
L’esmentat expedient fou sotmès a informació pública en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya del dia 22 d’abril de 2014, en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona del dia 23 d’abril, en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el web 
municipal sense que es presentessin al·legacions. 
 
L’article 3.b) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional estableix que 
correspon a les Comunitat Autònomes, d’acord amb les seves normes pròpies,acordar 
la constitució i dissolució d’agrupacions d’entitats locals, a que es refereix el número 
anterior, dins el seu àmbit territorial. 
 
 
Per tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment 
formen el plenari municipal, adopta els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.-  Sol.licitar a la Consellerera de Governació i Relacions Institucionals la 
dissolució de l’agrupació formada per l’Ajuntament de Vilanova de Sau i l’Ajuntament 
de Tavertet pel sosteniment en comú de lloc de treball de secretaria-intervenció.  
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Segon.-  Sol.licitar al director general d’Administració Local la classificació del lloc de 
treball de secretaria de l’Ajuntament de Vilanova de Sau dins la subescala de 
Secretaria intervenció (classe tercera) reservat a funcionaris de caràcter estatal.  

 
7.PRECS I PREGUNTES 

El regidor Josep Feixas manifesta que no és molt adequat llençar la runa restant de les 
obres dels habitatges del carrer Guilleries al forat de la grua i que hagués estat 
correcte que s’hagués transportat a la deixalleria. L’alcalde manifesta que hi està 
d’acord i que es tindrà en compte per una altre ocasió. 
 
La regidora Pilar Sancho pregunta quins camins es volen arreglar. L’alcalde manifesta 
que s’està esperant resposta de la subvenció sol·licitada a la Diputació, un cop es 
disposi del finançament s’estudiarà si s’arreglaran tots els sol·licitats. També manifesta 
que el Consorci disposa de dotació pressupostària per arreglar alguns camins del 
municipi. 
 
La regidora Pilar Sancho pregunta si aquest any es farà revetlla. L’alcalde respon que 
aquesta setmana s’enviaran els cartells a les cases. 
 
 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores i trenta 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 
 


