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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 
13 DE JUNY DE 2015 A LES 12.00 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 8/2015 
Data: 13 de juny de 2015 
Horari: 12:05 hores 
Lloc: Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Assistents 
 
Joan Riera Comellas 
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. Constitució de la nova corporació municipal. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Constitució de la nova corporació municipal. 
 
Es reuneixen els càrrecs electes indicats més amunt, assistits pel secretari-interventor 
per tal de donar compliment a allò que disposen els articles 195 i 196 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i l’article 37 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, a l’efecte de constituir el nou Ajuntament de 
Vilanova de Sau, d’acord amb els resultats de les eleccions municipals que es van dur 
a terme el dia 24 de maig de 2015, per a la renovació de la totalitat dels membres de 
les corporacions locals,  
 
 
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
Tot seguit, una vegada declarada oberta la sessió, el secretari de la corporació llegeix 
l’article 195 de Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i 
atenent a allò que es disposa en aquest article i els següents, es constitueix la Mesa 
d’Edat. 
 
Per això, el secretari crida cada regidor/a electe, als efectes d’acreditar-ne la 
personalitat. 
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La Mesa d’Edat resta integrada per les senyores Mila Martínez Adan, regidora electa 
de major edat que la presideix, i per la senyora Sandra Blanch Vila , regidora electa de 
menor edat, dels presents. 
 
 
COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 
 
Constituïda la mesa d’edat, el secretari- interventor informa els presents en aquest 
acte que es troba a disposició dels regidors electes la documentació exigida a l’article 
36.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
es a dir, l’acta d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic o valors de l’Ajuntament 
dipositats en la Caixa municipal i en entitats bancàries, i també la documentació 
relativa a l’Inventari del patrimoni municipal, a efectes de la seva comprovació, de la 
qual es deixarà constància mitjançant diligència del secretari en finalitzar la sessió.   
 
Seguidament, la secretaria de la Mesa llegeix totes les credencials que li han estat 
lliurades, acreditatives de la personalitat dels/de les regidors/es electes, les comprova i 
acredita d’aquesta manera la personalitat de cada càrrec electe. 
 
A continuació, es comprova que tots els/les regidors/es electes han formulat les 
declaracions referides en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i el president de la Mesa d’Edat convida els/les regidors/es 
electes que exposin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb 
posterioritat a la seva declaració, sense que ningú manifesti res. 
 
Tenint en compte que es compleix l’exigència de l’article 195.4 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i 37.4 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i que concorren en aquesta sessió la 
majoria absoluta de regidors/es electes, es passa a donar compliment al tràmit legal 
previst en l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general de prestar jurament o promesa. 
 
 
ACTE DE JURAMENT O PROMESA 
 
El secretari de l’Ajuntament llegeix l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, sobre la presa de possessió dels/de les regidors/es 
electes, i després es nomena tots els/les regidors/es electes, a efectes de prestar 
jurament o promesa. 
 
El jurament o promesa es duu a terme utilitzant la fórmula prevista en el Reial decret 
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs 
o funcions públiques: «Juro (o prometo) per la meva consciència i honor, complir amb 
fidelitat les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, 
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya».  
 
A continuació el secretari de la corporació nomena cadascun/a dels/de les regidors/es 
electes, llegint la fórmula personalment, que es manifesta de la  manera següent: 
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Joan Riera Comellas (CP): Sí ho prometo per imperatiu legal. 
 
El regidor electe manifesta que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ 
 
Ivette Font Font (CP): Sí ho prometo per imperatiu legal. 
 
La regidora electe manifesta que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ 
 
 
Carles Orra Boix (CP):Sí ho prometo per imperatiu legal. 
 
El regidor electe manifesta que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ 
 
 
Sandra Blanch Vila: Sí ho prometo per imperatiu legal. 
 
 
Pilar Sancho Orra (CiU): Sí ho prometo per imperatiu legal. 
 
La regidora electe manifesta que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ 
 
 
Èric Vilamitjana Freixa (CiU):Sí ho prometo per imperatiu legal. 
 
 
Maria Milagros Martínez Adan (CP): Sí ho juro per imperatiu legal. 
 
 
Havent donat compliment a allò que disposa l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, a les dotze hores i quinze minuts, la presidenta 
de la Mesa declara constituït l’Ajuntament de Vilanova de Sau després de les 
eleccions municipals dutes a terme el dia 24 de maig de 2015. 
 
ELECCIÓ DE L’ALCALDE 
 
Posteriorment, el secretari de l’Ajuntament llegeix l’article 196 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i es passa a l’elecció de 
l’alcalde/essa president/a de la corporació.  
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a) Proclamació de candidats a l’Alcaldia  
 
Després d’això, el president de la Mesa d’Edat pregunta als regidors i a les regidores 
que encapçalen les llistes si mantenen la seva candidatura a alcalde/essa o la retiren, 
manifestant-se en el sentit següent: 
 
— Joan Riera Comellas (Independents Vilanova de Sau-CP). La mantinc. 
— Pilar Sancho Orra (CiU). La mantinc. 
 
Seguidament, es duu a terme la proclamació de candidats a l’Alcaldia de l’Ajuntament. 
 
b) Elecció del sistema de votació 
 
Després de la proclamació de candidats/es, el president de la Mesa convida els 
regidors i les regidores electes a elegir el sistema de votació (article 101 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals) per elegir 
l’alcalde/essa. 
 
Elegit el sistema de votació secreta, es facilita a cada elector una papereta on consten 
els noms i cognoms dels candidats/es a l’Alcaldia per tal que marquin amb una X el/la 
candidat/a al/a la qual concedeixen el seu vot. 

 
A continuació, es duu a terme la votació secreta dels/de les regidors/es que són cridats 
pel president de la Mesa d’Edat, i dipositen el vot; els integrants de la Mesa d’Edat són 
els últims en dipositar els seus vots. Acabada la votació, es duu a terme l’escrutini dels 
vots emesos que són llegits en veu alta per la presidenta de la Mesa d’Edat.  

 
La presidenta de la Mesa d’Edat informa del resultat de la votació en els termes 
següents: 
 
VOTS EMESOS:7 
VOTS EN BLANC:0 
VOTS NULS:0 
VOTS VÀLIDS:7 
 
Resultat: 
 
- Joan Riera Comellas, candidat del partit  Independents Vilanova de Sau- Candidatura 

de progrés, nombre de vots: 5 
 

- Pilar Sancho Orra, Candidata del partit Convergència i Unió, nombre de vots:2 
 
En conseqüència, i atès el resultat de la votació, com que el nombre de regidors/es és 
de set i la majoria absoluta és de 4, el president de la Mesa d’Edat a les dotze i vint 
minuts proclama alcalde president de la corporació al senyor Joan Riera Comellas cap 
de llista del partit “Independents Vilanova de Sau- Candidatura de progrés”. 
 
 
PRESA DE POSSESSIÓ 
 
A continuació, de conformitat amb l’article 18 del TRRL i l’article 40.2 del ROF, el 
secretari llegeix la fórmula d’acatament a la Constitució, que és  la següent:  
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«Jura (o promet) per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions 
del càrrec d’alcalde president de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya». 
 
Seguidament, l’alcalde es manifesta de la manera següent: Sí ho prometo. 
 
Efectuat el jurament es dissol la Mesa d’Edat. 
 
 
A continuació Joan Riera Comellas alcalde president, manifesta la seva voluntat de 
continuar treballant quatre anys més amb il·lusió pels veïns i veïnes de Vilanova de 
Sau. 
 
Pilar Sancho manifesta que espera que així sigui. 
 
S’incorporen a l’expedient l’acta d’arqueig extraordinari de la corporació entrant  
annexa i l’acta en què es consigna el resultat de la comprovació de l’inventari  
corresponent a la última rectificació, i dels acords de modificació posteriors amb el 
resum que es consigna a l’annex.  
 
L’alcalde aixeca la sessió, essent les dotze hores i trenta-cinc 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 
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ACTA D’ARQUEIG EXTRAORDINARI DE LA CORPORACIÓ ENTRANT 

DATA DE L’ÚLTIMA 

ACTA D’ARQUEIG 

 

31-5-2015 

DATA DE 

L’ACTA 

D’ARQUEIG 

 

13-6-2015 

TIPUS D’ACTA 

(marcar) 
Ordinària □ Extraordinària X 

TEXT DE L’ACTA 

 

Arqueig dels fons existents i comprovació dels llibres de comptabilitat de la 

Intervenció amb els de la Tresoreria, i justificants de les existències en 

metàl·lic i/o en valors dipositades a la Caixa municipal i/o a entitats bancàries, 

amb motiu de la constitució de la nova corporació. 

 

 
EXISTÈNCIA 

ANTERIOR 
INGRESSOS PAGAMENTS 

EXISTÈNCIA 

ACTUAL 

Import 395354,87 838,71 7467,47 388726,11 

COMPTES DE TRESORERIA SALDOS 

Denominació Import Valors 

1 La caixa 0200008777 47255,79 0 

2 Banc de Sabadell 0001112118 139610,38 0 

3 Banc de Sabadell 0000074714 50000 0 

4 Banc de Sabadell 000118314 150000 0 

5 Caixa Efectiu 1659,76 0 

6    

TOTAL      
388.525,93 

0 

ASSISTENTS 

Alcalde president                    Tresorer                               Secretari interventor 

 

 

Joan Riera Comellas       M. Milagros Martinez Adan              Jordi Gros Roca 
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CONCILIACIÓ BANCÀRIA 
      

 Data 
        

Entitat 
Banc de 
Sabadell 

       Nº compte 0001112118   
       Codificació 

        
Tipus compte 

Compte 
corrent 

       

         A) Saldo entitat financera a data  
13/6/2015           

 
139610,38 

         Pagaments comptabilitzats pendents de carregar en compte   
  Concepte         data import 
         
                
  

    
subtotals 0,00   0,00 

      
  

 
(resta) 

Quantitats carregades pendents de comptabilitzar     
  Concepte         data import 
   Renting Fotocopiadora          05/05/15  100,09 
   Renting Fotocopiadora 

    
 05/06/15  100,09 

    
    

    
                
  

    
subtotals 200,18   200,18 

        
(suma) 

Quantitats abonades pendents de comptabilitzar     
  Concepte         data import 
                
    

    
    

    
    

    
                
  

    
subtotals 0,00 

  

       
  0,00 

Ingressos comptabilitzats pendents d'abonar en compte   
 

(resta) 

Concepte         data import 
                
    

    
    

    
    

    
                
  

    
subtotals 0,00 

  

       
  0,00 

        
(suma) 

         B) Saldo en acta d'arqueig a data              139810,56 

Lloc data 
    

diferència 
 

0,00 

         La tresorera 
   

L'interventor 
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DILIGÈNCIA DEL SECRETARI SOBRE ARQUEIG EXTRAORDINARI I 
COMPROVACIÓ D’INVENTARI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DILIGÈNCIA: 
 
Per fer constar que, en compliment d’allò que disposa 
l’article 36.2 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
s’han portat a terme les actuacions necessàries per 
efectuar l’arqueig de cabals havent-se incorporat les 
actes de conciliació que descriuen i justifiquen les 
diferències i la comprovació d’inventari, d’acord amb 
l’article 222.2 del 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 i l’article 104 
del Decret 336/88, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament de patrimoni dels ens locals, quan es 
renova la corporació local. 
 
 
Vilanova de Sau,13 de juny de 2015. 
 
 
La secretari 
 
 
Jordi Gros Roca 
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