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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMEN T EL DIA 9 DE 
MARÇ DE 2015 A LES 21.00 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2015 
Data: 9 de març 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 les bases de subvencions i convocatòria de les mateixes per l’any 

2015: subvencions pel foment de la natalitat i a l’escolarització, foment a la 
rehabilitació d’edificis i a la construcció de nous habitatges i beques per a despeses 
de desplaçaments que fomentin la mobilitat dels joves en l’àmbit formatiu. 

5. Facultar  a l’alcalde de l’Ajuntament perquè signi l’escriptura pública de la declaració 
d’obra nova de l’edifici municipal on es troba ubicada la seu del Consorci de l’Espai 
natural Guilleries-Savassona i l’agrupació de les finques registrals números 431 i 
666 inscrites en el registre de la propietat número 3 de Vic. 

6. Aprovació  del Comptes de Gestió Recaptatòria realitzat per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2014. 

7. 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 l’acta del dia 9 de febrer 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-7/2015 de 2 de febrer de 2015: Convocatòria sessió ordinària. 
R-8/2015 de 13 de febrer de 2015: Aprovació de sol·licitud en el marc de la 
convocatòria del catàleg d’activitats i serveis locals 2015 (Estudi de provisió de banda 
ampla en el municipi de Vilanova de Sau). 
R-9/2015 de 18 de febrer de 2015:  Contractació de personal laboral temporal-Planas 
Locals d’ocupació-. 
R-10/2015 de 18 de febrer de 2015: Alta plataforma perfil del contractant de 
l’administració oberta de Catalunya. 
R-11/2015 de 20 de febrer de 2015: Autorització Rally Costa Brava. 
 
D-1/2015 de 31 de gener de 2015 :Aprovació de la relació de depeses del mes de 
gener. 
 
Pel qual el Ple en resta assabentat. 
 
 
4.-APROVACIÓ DE LES BASES DE SUBVENCIONS I CONVOCATÒRI A DE LES 
MATEIXES PER L’ANY 2015: SUBVENCIONS PEL FOMENT DE LA NATALITAT I A 
L’ESCOLARITZACIÓ, FOMENT A LA REHABILITACIÓ D’EDIFI CIS I A LA 
CONSTRUCCIÓ DE NOUS HABITATGES I BEQUES PER A DESPE SES DE 
DESPLAÇAMENTS QUE FOMENTIN LA MOBILITAT DELS JOVES EN L’ÀMBIT 
FORMATIU. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
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Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, que 
fou aprovada per acord del Ple de data 1 de març de 2010, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província número 114, annex I, de data 13 de maig de 2010  (en endavant 
l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de l’Ajuntament de Vilanova de Sau es vol fomentar la natalitat, 
l’escolarització en el municipi, la rehabilitació d’edificis, la construcció de nous 
habitatges, així com la mobilitat dels joves en l’àmbit formatiu. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és, del 
pressupost de l’any 2015, el que tot seguit s’indica:  
 
1) Concepte: foment de la natalitat i escolaritat 
Aplicació Pressupostària: 231.480.09 
Import total de l’aplicació pressupostària: 7.000,00€  
 
2) Concepte: Rehabilitació d’edificis i foment nova  construcció 
Aplicació Pressupostària: 1522.480.10 
Import total de l’aplicació pressupostària: 2.500,00€ 
 
3) Concepte: beques per les despeses de desplaçamen ts que fomentin la 
mobilitat dels joves en l’àmbit formatiu. 
Aplicació Pressupostària: 320.480.04 
Import total de l’aplicació pressupostària: 2.000,00€ 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar 
i publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, 
tot determinant el termini de presentació de sol·licituds. 
 
En virtut de tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que 
legalment formen el plenari municipal han adoptat els següents 
 

ACORDS: 
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Primer.-  Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per el foment de la natalitat i a 
l’escolarització al municipi de Vilanova de Sau ( Any 2015) que figuren a l’Annex I. 
 
Segon.-  Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per la rehabilitació d’edificis i 
per al foment a la construcció de nous habitatges al municipi de Vilanova de Sau (Any 
2015) que figuren a l’Annex II. 
 
Tercer.-  Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per l’atorgament de 
subvencions per a les despeses de desplaçaments que fomentin la mobilitat dels joves 
en l’àmbit formatiu. (Any 2015) que figuren a l’Annex III. 
 
Quart.- Aprovar  la convocatòria d’aquestes subvencions per els següents imports 
màxims i amb càrrec a les següents partides:  
 

� Subvencions per al foment de la natalitat i escolaritat: 7.000,00 euros (amb 
càrrec a la partida 231.480.09) 

� Subvencions per la rehabilitació d’edificis i foment nova construcció: 2.500,00 
euros (amb càrrec a la partida 1522.480.10) 

� Subvencions per a les despeses de desplaçaments que fomentin la mobilitat 
dels joves en l’àmbit formatiu: 2.000,00 euros (amb càrrec a la partida 
320.480.04) 

 
El contingut de les quals consta incorporat a les anteriors bases, i pel termini que en 
elles s’indiquen.  
 
 
Cinquè.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova de Sau i l’article 
124.2 del ROAS. 
 
5.-FACULTAR A L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT PERQUÈ SIGN I L’ESCRIPTURA 
PÚBLICA DE LA DECLARACIÓ D’OBRA NOVA DE L’EDIFICI M UNICIPAL ON ES 
TROBA UBICADA LA SEU DEL CONSORCI DE L’ESPAI NATURA L GUILLERIES-
SAVASSONA I L’AGRUPACIÓ DE LES FINQUES REGISTRALS N ÚMEROS 431 I 
666 INSCRITES EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚMERO  3 DE VIC. 
 
En data 6 de novembre de 2003, l’Ajuntament de Vilanova de Sau va adquirir les 
finques registrals números 431 i 666 per la construcció d’un edifici de serveis. 
 
Atès que a més és necessari inscriure l’edifici municipal al Registre de la Propietat i 
prèviament efectuar davant el notari la declaració d’obra nova així com l’agrupació de 
les finques esmentades. 
 
D’acord amb el RD 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aprova les normes 
complementàries al Reglament per l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripcions 
en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística, 
 
En virtut de tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que 
legalment formen el plenari municipal han adoptat els següents 
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ACORDS 
 
Primer.-  Facultar a l’alcalde perquè signi l’escriptura pública de declaració d'obra nova 
de l’edifici municipal on es troba ubicat en l’actualitat la seu del Consorci de l’Espai 
Natural Guilleries-Savassona, segons projecte finalitzat en data 23 de desembre de 
2008 i valorat amb 233.368,53 euros. 
 
Segon.-  Sol·licitar l’agrupació de les finques registrals números 431 i 666 inscrites en 
el registre de la propietat número 3 de Vic on es troba ubicat l’edifici pel qual es 
sol·licita la declaració d’obra nova. 
 
Tercer.-  Facultar a l’alcalde per la signatura de tota la documentació que se’n derivi. 
 
Quart.-  Notificar el present acord a la notaria. 
 
6.-APROVACIÓ DEL COMPTES DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA REA LITZAT PER 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2014 
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 
amb els fons transferits a l’Ens.  
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:  
 
-Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014:  
 
Rebuts 9.579,50 
Liquidacions 508,69 
 
-Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014: 
 
Rebuts 11.465,47 
Liquidacions 4.035,86 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
En virtut de tot això, el Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que 
legalment formen el plenari municipal han adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de 
Gestió Tributària durant l’exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per 
rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
 
Segon.-  Trametre certificat del present acord a l’Organisme de Gestió Tributària. 
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7.-PRECS I PREGUNTES. 
 
 
La regidora Pilar Sancho pregunta si es sap alguna cosa de la resintonització dels 
canals de televisió perquè hi ha problemes per detectar-ne alguns. 
 
L’alcalde respon que pel què li consta s’estan resintonitzant alguns a una freqüència 
definitiva i altres  fins a finals de mes no es resintonitzarant. 
 
L’alcalde informa al Ple que han començat les obres d’arranjament de diferents camins 
del municipi subvencionats 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 
 


