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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 19 DE 
GENER DE 2015 A LES 21.00 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2015 
Data: 19 de gener 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. Aprovació de l’Ordenança fiscal núm.13 reguladora de la taxa per a drets 

d’examen per a proves d’accés a les places convocades per l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau. 

5. Adhesió a l’Associació per al desenvolupament rural integral de la zona nord-
oriental de Catalunya. 

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, aproven l’acta del dia 15 de desembre de 2014. 
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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. 

 

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-122/2014 de 10 de desembre de 2014: Convocatòria sessió ordinària. 
R-123/2014 de 15 de desembre de 2014: Aprovació del conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova de Sau per la prestació del 
servei de lectura mitjançant bibliobús. 
R-124/2014 de 22 de desembre de 2014: Aprovació de Sol·licituds en el marc de la 
convocatòria del Catàleg d’Activitats i serveis locals 2015 de Diputació de Barcelona. 
 
 
4.-APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.13 REGULADORA DE LA TAXA 
PER A DRETS D’EXAMEN PER A PROVES D’ACCÉS A LES PLACES 
CONVOCADES PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU. 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
És voluntat d’aquest Ajuntament aprovar una taxa per drets d’examen per a proves 
d’accés a llocs de treball d’aquest consistori. 
 
En la imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances Fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes del secretari-interventor, el Ple per 
unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment formen el plenari 
municipal, adopta els següents 
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A C O R D S 

 
Primer.- Imposar la taxa per la realització d’activitats administratives de competència 
local i aprovar l’Ordenança Fiscal reguladora de la mateixa que a continuació es 
relaciona: 
 
Ordenança fiscal núm. 13. Reguladora de la taxa per drets d’examen per a les 
proves d’accés a les places convocades per l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal aprovada durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març,podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda introduir per urgència el següent punt 
a l’ordre del dia. 
 
5.-ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL 
DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA 
 
Atès que en data 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC la Ordre 
AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la 
selecció de grups d’acció local, es dicten les normes per a la seva presentació i els 
criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a l’aplicació a 
Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya, 2014-2020, i s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.  
 
Atès que en el territori existeix l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral 
de la zona Nord-Oriental de Catalunya  constituït el 30 de juny del 2008 que té entre 
els seus objectius específic, entre altres, gestionar i optimitzar els recursos econòmics 
que siguin assignats al seu àmbit territorial pel Programa LEADER de la Unió Europea, 
assumint a aquest efecte les funcions de "Grup d'acció local" d'acord amb les 
directives comunitàries. 
 
Atès que per tal de poder considerar els territoris dels municipis inclosos a la Ordre 
AAM/387/2014, de 19 de desembre, integrats i adherits al grup d’acció local, és 
necessari que els ajuntaments i entitats territorials corresponents manifestin la seva 
adhesió. 
 
 
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.- Autoritzar l'adhesió del municipi de Vilanova de Sau al GAL Associació per al 
Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya. 
  
Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral 
de la zona Nord-Oriental de Catalunya. 
 
6.PRECS I PREGUNTES. 
 
El regidor Josep Feixas posa de manifest que els carrers durant l’hivern son 
impracticables degut a les glaçades. L’alcalde respon que s’ha tirat material fundent 
però degut a la humitat no actua com caldria, per això s’ha optat per tirar serradures en 
els punts més perillosos. 
 
El regidor Josep Feixas manifesta que el material utilitzat per la urbanització del carrer 
Santa Maria i la Plaça és un perill i per si fos poc ara s’ha utilitzat la mateixa pedra per 
la pujada de l’Església. 
 
L’alcalde respon que no és un problema del material utilitzat ja que si fos només amb 
asfalt tindríem el mateix problema tal com passa amb la carretera ja que els llocs on no 
hi toca el sol per molta sal que es tiri es torna a glaçar. 
 
El regidor Josep Feixas respon que tot i així és un perill sobretot per la gent gran. 
 
 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores i quinze 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 
 


