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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 9 DE 
FEBRER DE 2015 A LES 21.00 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2015 
Data: 9 de febrer de 2015 
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. 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. 

5. Declaració de disponibilitat dels crèdits relatius del Capítol I del pressupost de 
despeses corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 
del personal i el seu abonament. 

6. Precs i preguntes. 
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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. 
 
Es proposa aprovar l’acta del dia 19 de gener de 2015. 
 
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. 

 

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-1/2015 de  12 de gener de 2015: Convocatòria sessió ordinària. 
R-2/2015 de 12 de gener de 2015: Acceptació ajut del programa complementari de 
foment de l’ocupació local, el seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
R-3/2015 de 20 de gener de 2015: Atorgament de la Llicència urbanística exp. 
16/2014 
R-4/2015 de 20 de gener de 2015: Atorgament de la Llicència urbanística exp. 
25/2014. 
R-5/2015 de 21 de gener de 2015: Adjudicació del contracte menor d’obres per al 
reparació del ferm dels camins de la Font Seca, la Vileta i Rupit. 
R-6/2015 de 21 de gener de 2015: Reconeixement trienni treballadora Ajuntament. 
 
 

4.-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. 
 
Per part del secretari-interventor es donà compte de l’informe trimestral (quart trimestre 
2014) de compliment de la Llei 15/2010 de lluita contra la morositat tramès a l’Estat i a 
la Generalitat de Catalunya, indicant que l’Ajuntament havia donat compliment als 
terminis de pagament previstos en aquesta llei. 
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5.- DECLARACIÓ DE DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS RELATIUS DEL CAPÍTOL I 
DEL PRESSUPOST DE DESPESES CORRESPONENTS A LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2012 DEL PERSONAL  I EL SEU 
ABONAMENT. 
 
La Disposició addicional dotzena de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) 
per a l’any 2015 estableix la recuperació de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012 dels treballadors públics dels imports efectivament deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com la 
paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents, 
corresponents al mes de desembre de 2012. 
 
Aquesta disposició estableix que els imports que es podran abonar per aquest 
concepte, sobre l’import deixat de percebre per cada treballador, serà l’equivalent a la 
part proporcional corresponent als primers 44 dies de paga extraordinària i condicionat 
al compliment de cada administració al compliment dels criteris i procediments 
establerts en la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat 
Financera. 
 
En data 17 de desembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Sau va 
acordar, d’acord amb l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, declarar no 
disponibles els crèdits del Capítol I del pressupost de despeses de l’Ajuntament 
corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal. 
 
En data 26 de gener de 2015 el secretari-interventor ha emès informe acreditatiu 
conforme es compleixen les prescripcions establertes en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 
de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
D’acord amb la Disposició Addicional dotzena de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat (PGE), l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 22.2.i) de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, el Ple, per unanimitat dels sis membres presents dels set que 
legalment formen el plenari municipal, adopta els següents 
 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Declarar disponibles els crèdits relatius a la part proporcional corresponent 
als primers 44 dies de paga extraordinària que en data 17 de desembre de 2012 el Ple 
de l’Ajuntament va acordar-ne la seva no disponibilitat i d’acord amb els càlculs 
efectuats pel Servei d’Assistència en Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Abonar aquests imports als treballadors de l’Ajuntament que no varen 
percebre la paga extraordinària de l’any 2012 i que figuren a l’expedient. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Servei d’Assistència en Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona. 
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6.-PRECS I PREGUNTES. 
 
Josep Feixas pregunta si el camí del Company s’arreglarà, l’alcalde respon que un cop 
s’hagi acabat el fred s’arranjaran varis camins del municipi amb la subvenció de 
Diputació de Barcelona. 
 
L’alcalde manifesta que després de l’últim Ple en què es va parlar del producte a 
utilitzat per evitar les glaçades dels carrers es va posar en contacte amb el municipi 
d’Aínsa (municipi de Osca amb una altitud de 869 msnm i amb pedra igual a la 
utilitzada en el carrer Sta. Maria i la Plaça Major de Vilanova de Sau) i ells no utilitzen 
cap producte per evitar les glaçades. 
 
La regidora Mila Martínez  manifesta que s’han buscat productes ecològics alternatius i 
que es pot utilitzar palla o cendres, però que es millor utilitzant com ara les serradures. 
 
La regidora Pilar Sancho pregunta sobre una factura d’una xerrada i la regidora Mila 
Martínez li explica en contingut d’aquesta xerrada i recorda que està subvencionada 
per la Diputació de Barcelona. 
 
 
 
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 
 


