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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUN TAMENT EL DIA 
22 DE JUNY DE 2015 A LES 21.35 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 9/2015 
Data: 22 de juny 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 
Sandra Blanch Vila 
Pilar Sancho Orra 
Èric Vilamitjana Freixa 
 
Secretari-Interventor 
Jordi Gros Roca 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Organització i funcionament de l'Ajuntament:  

a) Periodicitat de sessions del Ple 
b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents 
c) Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin 
competència del Ple. 
d) Coneixement de les Resolucions de l’alcalde en matèria de nomenaments de 
tinent d’alcalde , tresorer i de  delegacions.  
e) Retribucions i indemnitzacions.  
f) Creació de grups municipals. 

 
 

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 set membres presents dels set que legalment formen el 
plenari municipal, aprova l’acta del dia 13 de juny de 2015.  
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2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’AJUNTAMENT 
 
a).- RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 
78.1, del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, 
 
El Ple, per unanimitat dels set membres presents dels set que legalment formen el 
plenari municipal, adopta el següent 
 

ACORD 
 
Primer.-  Que l’Ajuntament realitzi les sessions ordinàries de Ple, els primers dilluns 
dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i  desembre a les 21.30 hores,   (si 
escau en festiu o quan per altres motius no sigui possible celebrar-ho, és podrà 
endarrerir sense que sobrepassi de 15 dies). 
 
b).- COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  
 
De conformitat amb les regles de l’article 127 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals es preceptiva la constitució de la 
Comissió especial de comptes, per a l’examen, estudi i informe de tots els comptes 
que ha d’aprovar el Ple. 
 
El Ple, per unanimitat dels set membres presents dels set que legalment formen el 
plenari municipal, adopta el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Crear la Comissió especial de Comptes amb la composició següent: Joan 
Riera Comellas, que en serà president, Mila Martínez Adan i Pilar Sancho Orra. 
 
 
c).- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGI ATS 
 
Atesa la renovació de la Corporació municipal s’ha de procedir als nomenaments dels 
representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats, que siguin de la competència del 
Ple. 
 
El Ple, per unanimitat dels set membres presents dels set que legalment formen el 
plenari municipal, adopta el següent 
 

ACORD 
Primer.-  Nomenar els següents representants de l’Ajuntament de Vilanova de Sau als 
corresponents organismes: 
 
Agrupació dels Ajuntaments de Vilanova de Sau i Tav ertet per sostenir un 
secretari-interventor en comú: Joan Riera Comellas 
Agrupació de Defensa Forestal de  Vilanova de Sau: Joan Riera Comellas 
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries Savas sona , Titular: Joan Riera 
Comellas. Suplent: Maria Milagros Martínez Adan (en cas d’absència del titular, prèvia 
delegació, aquest tindrà veu i vot). 
Consorci del Govern Territorial de la Salut d’Osona : Maria Milagros Martínez Adan.  
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Agència de l’Energia d’Osona : Carles Orra Boix i suplent Joan Riera Comellas. 
Consell Escolar de l’Escola de Vilanova de Sau:  Joan Riera Comellas. 
Consorci del Ter: Ivette Font Font i com a suplent Maria Milagros Martínez Adan. 
Consorci d’Osona de Serveis Social : Titular: Sandra Blanch Vila. Suplent Maria 
Milagros Martínez Adan. 
Localret: Carles Orra Boix. 
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de  la zona Nord-Oriental de 
Catalunya (ADRINOC):  Maria Milagros Martínez Adan 
 
Segon.- Notificar el present acord als organismes corresponents. 
 
 
d).- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE EN  MATÈRIA DE 
NOMENAMENTS 
 
Acte seguit, l'alcalde dóna coneixement a la Corporació de les resolucions adoptades, 
en les matèries següents: 
 
 
1r) NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE 
 
“ RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE EL DIA 15 DE J UNY DE 2015 

De conformitat amb les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985 
reguladora de les bases del règim local, passo a resoldre el següent: 

 
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE NOMENAMENT TINENTS D’ALCALD E 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a l’organització d’aquest Ajuntament tinents/es d’alcalde/essa arran 
de les eleccions municipals del passat 24 de maig de 2015. 
 
Relació de fets 
 
1. El dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions municipals. 
2. El dia 13 de juny de 2015 es va dur a terme la constitució de la nova corporació 
local. 
3. Correspon a l’alcalde la designació dels tinents d’alcalde/essa. 
 
Fonaments de dret 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 20 a 23). 
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i del règim local de Catalunya (articles 48, 53.2, 55 i 56). 
 
- Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals 
regulen (articles 35, 38, 41, 43.3 i 46 a 48) 
 
Per tant, 
 
RESOLC: 
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PRIMER. Designar com a tinents/es d’alcalde de l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
als/les regidors/es següents: 
 
Primera tinent d’alcalde: Mila Martínez Adan 
Segona tinenta d’alcalde: Ivette Font Font 
 
SEGON. Fer avinent als/les tinents d’alcalde nomenats que els correspon, amb 
acceptació prèvia del càrrec, substituir l’alcalde en la totalitat de les seves funcions i 
per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que 
l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions i que es considerarà que 
accepten el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils a partir de la 
comunicació no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en 
cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit. 
 
TERCER.- Notificar personalment la present resolució a les persones designades, que 
es considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la 
Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, 
igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web 
municipal, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la seva 
signatura per l’alcalde. 
 
QUART.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera 
sessió que dugui a terme. 
 
 
2n) DELEGACIONS  
 
“RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE EL DIA 15 DE JU NY DE 2015. 

De conformitat amb les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985 
reguladora de les bases del règim local, passo a resoldre el següent: 

 
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a l’organització d’aquest Ajuntament arran de les eleccions 
municipals del passat 24 de maig de 2015. 
 
Relació de fets 
 
1. El dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions municipals. 
2. El dia 13 de juny de 2015 es va dur a terme la constitució de la nova corporació 
local. 
3. Correspon a l’Alcaldia la delegació de les pròpies competències en els termes 
previstos legalment. 
 
Fonaments de dret 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 21.3 i 23.4). 
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i del règim local de Catalunya (articles 53.3 i 56). 
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- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (articles 43, 44, 
45 i 51). 
 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú (article 13). 
 
Per tant, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Delegar a la regidora d’aquest Ajuntament, Mila Martínez Adan, les àrees de 
promoció econòmica i desenvolupament local  (polítiques orientades al creixement 
integral (econòmic, cultural i social) i sostenible del municipi, tot aprofitant l'existència 
dels recursos (naturals, físics, financers, etc.) i integrant a tal fi tots els agents socials i 
econòmics que constitueixen el teixit empresarial, administratiu i poblacional de 
Vilanova de Sau dins el marc d'una política econòmica municipal o supramunicipal) i 
Serveis Socials  (compartida amb la regidora Sandra Blanch Vila) amb les facultats 
d’informar, dictaminar, inspeccionar, controlar, fomentar i impulsar les activitats 
compreses dins l’àmbit de la delegació. 
 
Atès que es tracta d’una Delegació especial, prevista a l’art. 56.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya i a l’art. 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les entitats Locals, les facultats es limiten a les delegades i , en cap 
cas, no inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers, facultat reservada a l’alcalde o al Ple quan sigui preceptiu. 
 
Segon.- Delegar al regidora d’aquest Ajuntament, Ivette Font Font, l’àrea de Turisme  i 
relacions amb les empreses turístiques del municipi  amb les facultats d’informar, 
dictaminar, inspeccionar, controlar, fomentar i impulsar les activitats compreses dins 
l’àmbit de la delegació. 
 
Atès que es tracta d’una Delegació especial, prevista a l’art. 56.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya i a l’art. 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les entitats Locals, les facultats es limiten a les delegades i , en cap 
cas, no inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers, facultat reservada a l’alcalde o al Ple quan sigui preceptiu. 
 
Tercer.- Delegar al regidor d’aquest Ajuntament, Carles Orra Boix, les àrees 
d’Esports, Medi Ambient i Comunicacions  amb les facultats d’informar, dictaminar, 
inspeccionar, controlar, fomentar i impulsar les activitats compreses dins l’àmbit de la 
delegació. 
 
Atès que es tracta d’una Delegació especial, prevista a l’art. 56.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya i a l’art. 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les entitats Locals, les facultats es limiten a les delegades i , en cap 
cas, no inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers, facultat reservada a l’alcalde o al Ple quan sigui preceptiu. 
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Quart.- Delegar a la regidora d’aquest Ajuntament, Sandra Blanch Vila, les àrees de 
Serveis Socials  (Compartida amb la Regidora Mila Martínez Adan),  Festes 
(Compartida amb el regidor Èric Vilamitjana Freixa) ,Cultura i Joventut  amb les 
facultats d’informar, dictaminar, inspeccionar, controlar, fomentar i impulsar les 
activitats compreses dins l’àmbit de la delegació. 
 
Atès que es tracta d’una Delegació especial, prevista a l’art. 56.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya i a l’art. 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les entitats Locals, les facultats es limiten a les delegades i , en cap 
cas, no inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers, facultat reservada a l’alcalde o al Ple quan sigui preceptiu. 
 
Cinquè.- Delegar al regidor d’aquest Ajuntament, Èric Vilamitjana Freixa, l’àrea de 
Festes (Compartida amb la regidora Sandra Blanch Vi la), amb les facultats 
d’informar, dictaminar, inspeccionar, controlar, fomentar i impulsar les activitats 
compreses dins l’àmbit de la delegació. 
 
Atès que es tracta d’una Delegació especial, prevista a l’art. 56.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya i a l’art. 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les entitats Locals, les facultats es limiten a les delegades i , en cap 
cas, no inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers, facultat reservada a l’alcalde o al Ple quan sigui preceptiu. 
 
Sisè.- Els regidors delegats hauran d’informar periòdicament a l’Alcalde de la gestió de 
les delegacions respectives i especialment en qualsevol moment dels actes o 
Incidències que per a qualsevol motiu puguin afectar de manera rellevant al 
funcionament dels serveis i de les activitats de la Corporació i els seus interessos i la 
bona imatge pública de l’Ajuntament, els drets o interessos legítims de tercers i la 
relació amb d’altres Administracions Públiques. 
 
Setè.- Fer avinent als regidors delegats que es considerarà que han acceptat el càrrec 
tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap oposició, i que 
aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i 
manifestada per escrit, o cessament per l’Alcaldia. 
 
Vuitè.- Notificar personalment aquesta Resolució a les persones designades; i remetre 
la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, 
igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici 
de la seva efectivitat des del dia següent de la seva signatura per l’alcalde. 
 
 
3r)  NOMENAMENT DE TRESORERA 
 
“RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE EL DIA 15 DE JU NY DE 2015 

De conformitat amb les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985 
reguladora de les bases del règim local, passo a resoldre el següent: 
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NOMENAMENT TRESORERA 
 
El dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions municipals i el dia 13 de juny de 
2015 la constitució de la nova corporació local.  
 
Correspon  atribuir les funcions de tresoreria. 
 
Fonaments de dret 
 
• Articles 21.1.h) y s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 
• Article 41.19 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals. 
• Articles 194 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
• 2.f) del RD 731/1993 i 2.f).3r. del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre 

provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional 

 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Designar, de conformitat amb els articles abans esmentats, com a regidora 
Tresorera de l’Ajuntament de Vilanova de Sau a la Sra. Maria Milagros Martínez Adan. 
 
Segon.-  Notificar aquesta Resolució a  la persona designada, que es considerarà 
acceptada tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesta cap oposició. 
 
Tercer.-  Comunicar als bancs, caixa general de dipòsits i establiments anàlegs el 
nomenament de la regidora tresorera un cop hagi acceptat el càrrec. 
 
Quart.-  Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió 
que dugui a terme. 
 
 
e) RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS 
 
Una vegada constituït el nou Ajuntament i establert el nou cartipàs municipal, resulta 
indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics 
d’aquesta corporació, així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 75 bis  amb les modificacions introduïdes 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (d’ara endavant LRBRL), en concordança amb l’article 166 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986 (d’ara endavant ROF) 
de 28 de novembre, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre 
retribucions per l’exercici del seu càrrec quan el desenvolupin en règim de dedicació 
exclusiva o bé en règim de dedicació parcial –amb els límits que es fixin en les lleis de 
pressupostos generals de l’Estat -, així com a percebre indemnitzacions per les 
despeses originades en l’exercici del seu càrrec i assistències en la quantia i 
condicions que estableixi el Ple de la Corporació. 
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El Ple, per unanimitat dels set membres presents dels set que legalment formen el 
plenari municipal, adopta els següents 
 

ACORDS 
 
Primer- .  Establir que, Joan Riera Comellas, alcalde de l’Ajuntament, exerceixi el seu 
càrrec en règim de dedicació parcial (75%), amb una retribució de 885,63 mensuals 
amb 14 pagues (12.398,76 anuals) amb efectes del dia 13 de juny de 2015. 
 
Segon.-  Comunicar a la Seguretat Social la present variació de la dedicació acordada 
pel Ple de la corporació de  data 20 de desembre de 2010.  
 
Tercer.-  Comunicar-ho al Departament de Governació a efectes de la Resolució 
GRI/827/2015, de 22 d’abril, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques  
a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes 
locals per a l’exercici 2015. 
 
Quart  Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement. 
 
 
f) CREACIÓ DE GRUPS MUNICIPALS. 
 
L'article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya assenyala que "Pel millor 
funcionament dels òrgans de govern de la Corporació, el Ple pot acordar la creació de 
Grups Municipals." 
 
Afegeix "Si cap acord del Ple no ho regula altrament, per cada llista electoral només es 
pot constituir un grup municipal. Cada llista electoral que obtingui representació a 
l'Ajuntament pot formar grup municipal". 
 
Els articles 23 i 24 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per RD 2568/86 de 28 de novembre estableix el procediment per 
a la constitució d’aquests grups. L’article 25 del mateix text legal estableix l’obligatorietat 
de donar compte de la constitució dels grups al Ple en la primera sessió que celebri.  
 
Atès que els integrants de les diferents llistes electorals amb representació a 
l'Ajuntament han presentat a l'Ajuntament escrit de constitució en GRUP POLÍTIC, 
indicant la denominació i càrrecs dins el grup. 
 
El Ple, per unanimitat dels set membres presents dels set que legalment formen el 
plenari municipal, adopta els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Acordar la creació de grups municipals. 
 
Segon.-   Donar-se per assabentat de la constitució dels grups polítics que tot seguit es 
relacionen i dels membres que els constitueixen: 
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GRUP POLÍTIC: INDEPENDENTS VILANOVA DE SAU.CP 
 
Joan Riera Comellas, actuarà de portaveu. 
Mila Martínez Adan 
Ivette Font Font 
Carles Orra Boix 
Sandra Blanch Vila 
 
GRUP POLÍTIC:  CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
 
Pilar Sancho Orra, actuarà de portaveu. 
Èric Vilamitjana Freixa 

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


