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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMEN T EL DIA 3 
D’AGOST DE 2015 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 10/2015 
Data: 3 d’agost de 2015 
Horari: 21.30 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 
Èric Vilamitjana Freixa 
 
Disculpa la seva absència: 
Sandra Blanch Vila 
 
Secretari-Interventor 
Jordi Gros Roca 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació  de l’acta de la sessió anterior. 
2. Despatx oficial. 
3. Donar compte  de les resolucions. 
4. Donar compte de l’Estat d’execució del Pressupost. 
5. Coneixement de l’informe d’intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010, de 

modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en operacions comercials. 

6. Aprovació  de la xifra d’habitants a data 01.01.2015. 
7. Aprovació  del compte general de l’exercici 2014. 
8. Aprovació del calendari de festes locals per a l’any 2016. 
9. Nomenament representant de l’Ajuntament al Consorci Osona Turisme. 
10. Precs i preguntes.  

 
 
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. 
 
El Ple, per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment formen el 
plenari municipal, aprova l’acta del dia 22 de juny de 2015. 
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2.- DEPATX OFICIAL 
 
Es posa 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-42/2015 del dia  4 de maig de 2015:  Convocatòria de sessió ordinària. 
R-43/2015 del dia 4 de maig de 2015: Autorització d’activitat de circulació 
motoritzada. 
R-44/2015 del dia 4 de maig de 2015:  Autorització cessió de la pista poliesportiva. 
R-45/2015 del dia 8 de maig de 2015:  Reconeixement complements i antiguitat a la 
secretaria-interventora de l’Ajuntament. 
R-46/2015 del dia 11 de maig de 2015:  Nomenament secretari Corporació. 
R-47/2015 del dia 18 de maig de 2015:  Modificació pressupost 1/2015. 
R-48/2015 del dia 18 de maig de 2015:  Comunicació prèvia d’obres menors 
exp.10/2015 
R-49/2015 del dia 27 de maig de 2015:  Assabentat obertura de piscines de can 
Mateu i el Company. 
R-50/2015 del dia 27 de maig de 2015:  Assabentat inici activitat apícola. 
R-51/2015 del dia 29 de maig de 2015:  Convocatòria sessió extraordinària. 
R-52/2015 del dia 1 de juny de 2015:  Llicència urbanística 7/2015. 
R-53/2015 del dia 1 de juny de 2015: Caducitat llicència urbanística 15/2014. 
R-54/2015 del dia 1 de juny de 2015:  Autorització cessió pista poliesportiva i camp de 
futbol. 
R-55/2015 del dia 2 de juny de 2015:  Llicència urbanística 2/2015. 
R-56/2015 del dia 2 de juny de 2015:  Alta padró d’habitants. 
R-57/2015 del dia 3 de juny de 2015: Convocatòria sessió constitutiva de la nova 
corporació municipal. 
R-58/2015 del dia 3 de juny de 2015:  Modificació pressupost 2/2015. 
R-59/2015 del dia 10 de juny de 2015:  Adjudicació del contracte menor de serveis de 
socorrisme i bar de la piscina municipal. 
R-60/2015 del dia 15 de juny de 2015:  Nomenament de tresorer 
R-61/2015 del dia 15 de juny de 2015:  Nomenament de tinents d’alcalde 
R-62/2015 del dia 15 de juny de 2015: Delegació de competències. 
R-63/2015 del dia 15 de juny de 2015:  Atorgament subvenció pel foment de la 
natalitat i l’Escolaritat. 
R-64/2015 del dia 16 de juny de 2015:  Atorgament d’una subvenció directa a 
l’Associació Comissió de Festes de Vilanova de Sau. 
R-65/2015 del dia 17 de juny de 2015:  Convocatòria de sessió extraordinària. 
R-66/2015 del dia 22 de juny de 2015:  Acceptació subvenció del Consell Comarcal 
d’Osona. 
R-67/2015 del dia 26 de juny de 2015:  Llicència urbanística 8/2015. 
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R-68/2015 del dia 29 de juny de 2015:  Assabentat modificació capacitat casa de 
colònies les Tallades. 
R-69/2015 del dia 30 de juny de 2015:  Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants. 
R-70/2015 del dia 2 de juliol 2015:  Delegació de competències per a la celebració de 
matrimoni civil. 
R-71/2015 del dia 9 de juliol 2015:  Alta padró municipal d’habitants. 
R-72/2015 del dia 13 de juliol de 2015:  Autorització de la tercera Triatló d’Osona. 
R-73/2015 del dia 14 de juliol de 2015:  Alta padró municipal d’habitants. 
R-74/2015 del dia 20 de juliol de 2015:  Alta subministrament d’aigua potable. 
R-75/2015 del dia 20 de juliol de 2015:  Atorgament subvenció natalitat per segon fill. 
R-76/2015 del dia 23 de juliol de 2015:  Autorització XXXII Travessa de Sau. 
 
 
D-4/2015 de 30 d’abril 2015:  Decret de despeses del mes d’abril. 
D-5/2015 de 31 de maig de 2015:  Decret de despeses del mes de maig. 
D-6/2015 de 13 de juny de 2015:  Decret de despeses del mes de juny. 
D-7/2015 de 30 de juny de 2015:  Decret de despeses del mes de juny. 
 
 
Per tot això el Ple es dóna per assabentat. 
 
4.DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST . 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 de 
juny de 2015, en aplicació del que disposa l’article 207 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 27/2007 de 5 
de març en concordança amb l’article 59 de les bases d’execució del pressupost que 
estableix que trimestralment, la intervenció, presentarà al Ple Corporatiu, per conducte 
de l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell de desagregació en què 
s’executi així com el resum dels moviments i estat de tresoreria des de l’última sessió. 

Adjunt a la convocatòria s’ha lliurat un estat d’execució cada un dels regidors pel qual 
el Ple es dóna per assabentat. 

 
 
5.CONEIXEMENT DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL C OMPLIMENT DE 
LA LLEI 15/2010, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT  EN 
OPERACIONS COMERCIALS. 

 
Per part del secretari es dóna compte de l’informe trimestral, corresponent al segon 
trimestre de 2015, de compliment de la Llei 15/2010 de lluita contra la morositat, 
indicant que l’Ajuntament havia donat compliment als terminis de pagament previstos 
en aquesta llei. 
 
Per tot això el Ple es dóna per assabentat. 
 
6.-APROVACIÓ DE LA XIFRA D’HABITANTS A DATA 01.01.2015 . 
 
Atès el resum numèric, corresponent a la gestió informatitzada del nostre Padró 
d’habitants a 1 de gener de 2015, tramès pel servei d’Informàtica i Telecomunicacions 
de la Diputació de Barcelona. 
 



 
       Ajuntament de  
      Vilanova de Sau 

Passeig Verdaguer,7 – Tel. 93 8847006 – Fax 93 8847106 – 08519 Vilanova de Sau (Barcelona) – e-mail: vilanovas@diba.cat - -NIF: P-0830400-H 

 

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

ACORD 
 
Primer.- Aprovar els següents resums numèrics, corresponents a la gestió 
informatitzada del nostre padró d’habitants a 1 de gener de 2015. 
 
 HOMES DONES TOTAL 
POBLACIÓ MUNICIPI A 1-1-2015 157 155 312 
 
 
7.APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2014 
 
Vist el compte general del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2014.  
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes va emetre el seu informe favorable del 
compte general de 2014, i que aquest, juntament amb els documents que el 
justifiquen, ha estat exposat al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anunci al 
BOP de Barcelona de data 11 de juny de 2015, i que durant aquest termini ni els vuit 
dies següents no s’ha formulat reclamació, havent informat de nou la Comissió 
Especial de comptes. 
 
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 el compte general del pressupost de l’Ajuntament corresponent a 
l’exercici 2014. 
 
Segon.-  Trametre una còpia del compte a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al 
Tribunal de Cuentas. 
 
Tercer.-  Facultar expressament i tant àmpliament com sigui de menester al senyor 
alcalde perquè formalitzi en nom de l’Ajuntament qualsevol document que sigui 
necessari en relació aquest acords. 
 
 
8.APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L ’ANY 2016 
 
Publicada l’Ordre de festes laborals per a l’any 2016. 
 
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 
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Primer.- Formular la proposta de les festes locals del municipi de Vilanova de Sau per 
a l’any 2016, els dies: 
 
Dijous 24 de març - Dijous Sant 
Dimarts 16 d’agost 
 
 
Segon.- Trametre aquest acord al Departament d’empresa i ocupació de la Generalitat 
pel seu coneixement i efectes. 
 
 
9.-NOMENAMENT REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A L'ORGA NITZACIÓ 
ESPECIAL OSONA TURISME. 
 
Atesa la renovació de la Corporació municipal s’ha de procedir al nomenament del 
representant de l’Ajuntament a l’organització especial Osona Turisme. 
 
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment 
formen el plenari municipal, adopta els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Nomenar a la regidora Ivette Font Font representant de l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau a l’organització especial Osona Turisme. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’organisme corresponent. 
 

 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores i quaranta 
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 
 


