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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMEN T EL DIA 11 DE 
MAIG DE 2015 A LES 21.00 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2015 
Data: 11 de maig de 2015 
Horari: 21.10 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. Aprovació de la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntaments 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 
2015 de conformitat amb la resolució GRI/827/2015, de 22 d’abril i el Decret 
69/2008 d’1 d’abril. 

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. 
 
Per tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment 
formen el plenari municipal aproven les actes dels dies 13 i 27 d’abril de 2015. 
  
2.- DEPATX OFICIAL 
 
S’ha posat 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-30/2015 d’7 d’abril de 2015:  Convocatòria sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
R-31/2015 de 8 d’abril de 2015:  Concessió de subvencions municipals destinades al 
foment de la rehabilitació d’habitatges. 
R-32/2015 de 13 d’abril de 2015: Atorgament d’una subvenció directa a l’escola de 
Vilanova de Sau per a l’any 2015. 
R-33/2015 de 13 d’abril de 2015: Aprovació acord per la utilització dels webservices 
del servei meteorològic de Catalunya. 
R-34/2015 de 13 d’abril de 2015: Aprovació conveni de cooperació amb l’Ajuntament 
de Folgueroles. 
R-35/2015 de 15 d’abril de 2015: Llicència urbanística Exp.4/2015 
R-36/2015 de 17 d’abril de 2015: Llicència urbanística Exp.6/2015 
R-37/2015 de 17 d’abril de 2015: Decret de convocatòria de sessió extraordinària del 
Ple de l’Ajuntament. 
R-38/2015 de 20 d’abril de 2015: Canvi titular activitat. 
R-39/2015 de 28 d’abril de 2015:  Alta padró d’habitants. 
R-40/2015 de 29 d’abril de 2015:  Sol·licitud subvenció per a projectes d’activitats en 
l’àmbit de la joventut (Resolució BSF/24/2015, de 8 d’abril) 
R-41/2015 de 30 d’abril de 2015:  Llicència urbanística Exp.9/2015 
 
D-3/2015 de 31 de març de 2015:  Decret de despeses del mes de març. 
 
 
Per tot això el Ple en resta assabentat. 
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4.-CONEIXEMENT DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COM PLIMENT 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 (primer 
trimestre 2015) de compliment de la Llei 15/2010 de lluita contra la morositat, indicant 
que l’Ajuntament ha donat compliment als terminis de pagament previstos en aquesta 
llei. 
 
Per tot això el Ple en resta assabentat 
 
 
El Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment formen el 
plenari municipal acorda introduir el següent punt a l’ordre del dia donat el termini de 
presentació de la subvenció que s’esmentarà i que el proper Ple no es celebrarà fins 
passades les eleccions municipals. 
 
 
5. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒ MICA A FAVOR 
DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETER MINATS 
CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2015 DE CON FORMITAT AMB 
LA RESOLUCIÓ GRI/827/2015, DE 22 D’ABRIL DECRET 69/ 2008 D’1 D’ABRIL. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de 
les bases de règim local, en concordança amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel quals 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 de 28 de novembre, els 
membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici 
dels 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 estableix el Ple de 
la Corporació. 
 
El Decret 69/2008, d’1 d’abril, regula el règim d’atribució de les compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments catalans, d’acord amb el nombre d’habitants i 
els altres requisits regulats en aquest Decret, per tal que abonin les retribucions de 
l’alcalde/essa o, d’altres persones electes, que exerceixen el seu càrrec en règim de 
dedicació exclusiva o parcial. 
 
La Resolució del Departament de Governació i Relacions Institucionals 827/2015, de 
22 d’abril convoca l’atorgament de compensacions econòmiques a favor dels 
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a 
l’exercici 2015.  
 
De conformitat amb aquesta Resolució i atenent el tram de població el municipi de 
Vilanova de Sau li correspon una compensació unitària per a l’any 2015 de 12.398,76 
euros. 
 
Per tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment 
formen el plenari municipal adopta els següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Establir que, atenent que Joan Riera Comellas, alcalde de l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau, exerceix els seu càrrec en règim de dedicació del 100%, amb unes 
retribucions brutes anuals de 12.398,76 euros, li correspon ser el beneficiari de la 
compensació econòmica per a l’any 2015. 
 
Segon.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals participar 
en la convocatòria de concessió de compensació econòmica a favor de l’Ajuntament 
de Vilanova de Sau perquè aboni la retribució de l’alcalde per a l’exercici 2015, d’acord 
amb les bases reguladores establertes en el Decret 827/2015, de 22 d’abril, amb la 
convocatòria GRI/827/2015, de 22 d’abril i la dedicació de l’alcalde aprovada pel Ple 
de l’Ajuntament en data 11 de juliol de 2011. 
 
 
6.-PRECS I PREGUNTES. 
 
 
La regidora Pilar Sancho Orra, pregunta si es sap qui ocuparà els llocs de treball de 
personal laboral de la piscina municipal. L’alcalde respon que s’està pendent de 
confirmació d’un dels socorristes ja que l’altre no repetirà perquè li ha sortit un altre lloc 
de treball. En relació al servei de bar contesta que es farà una bustiada pel municipi 
per buscar algú que estigui interessat. 
 
El Regidor Josep Feixas pregunta si les condicions econòmiques són les mateixes que 
altres anys. L’alcalde respon que sí, ja que el fet de quedar-se amb el deu per cent de 
la recaptació incentiva a la persona que ven les entrades. 
 
 
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 
 


