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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 5 
D’OCTUBRE DE 2015 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 12/2015 
Data: 5 d’octubre 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 
Pilar Sancho Orra 
Èric Vilamitjana Freixa 
 
Disculpa la seva absència: 
Sandra Blanch Vila 
 
Secretari-Interventor 
Jordi Gros Roca 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2. Despatx oficial. 
3. Donar compte de les resolucions. 
4. Aprovació de la cessió de l’edifici municipal ubicat al carrer Guilleries número 5 per 

destinar-lo com a seu administrativa del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona. 

5.  Declaració de disponibilitat dels crèdits relatius del capítol I del pressupost de 
despeses corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 
del personal  i el seu abonament. 

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. 
 
El Ple, per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment formen el 
plenari municipal, aproven les actes dels 3 i 31 d’agost de 2015. 
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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-77/2015 del dia 27 de juliol de 2015: Convocatòria de sessió ordinària. 
R-78/2015 del dia 27 de juliol de 2015: Devolució fiança de l’obra “Construcció d’un 
mur de contenció de Terres a la zona del parc infantil de la plaça Major”. 
R-79/2015 del dia 27 de juliol de 2015: Devolució fiança de l’obra “Urbanització del 
carrer de Santa Maria”. 
R-80/2015 del dia 27 de juliol de 2015: Alta padró d’habitants. 
R-81/2015 del dia 28 de juliol de 2015: Sol·licitud subvenció per a projectes de 
foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. 
R-82/2015 del dia 10 d’agost de 2015:Llicència per un espectacle públic i activitat 
recreativa de caràcter extraordinari. 
R-83/2015 del dia 10 d’agost de 2015:Convocatòria de sessió extraordinària del Ple 
de l’Ajuntament. 
R-84/2015 del dia 14 d’agost de 2015: Inici expedient per la cessió de l’edifici 
municipal ubicat al carrer Guilleries número 5 per destinar-lo com a seu administrativa 
del Consorci. 
R-85/2015 del dia 20 d’agost de 2015:Atorgament d’una subvenció directa a l’ADF de 
Vilanova de Sau per a l’any 2015. 
R-86/2015 del dia 20 d’agost de 2015:Atorgament d’una subvenció directa a la 
Societat de Caçadors de Vilanova de Sau per a l’any 2015. 
R-87/2015 del dia 14 de setembre de 2015: Comunicació prèvia d’obres menors. 
Exp.12/2015 
R-88/2015 del dia 18 de setembre de 2015: Canvi de nom comptador d’aigua edifici 
del mirador. 
R-89/2015 del dia 21 de setembre de 2015: Autorització Rally Costa Brava clàssic. 
R-90/2015 de dia 21 de setembre de 2015: Reconeixement de trienni. 
 
D-8/2015 de 31 de juliol de 2015: Decret de despeses del mes de juliol. 
D-9/2015 de 31 d’agost de 2015: Decret de despeses del mes d’agost. 

 
 
Per tot això el Ple es dóna per assabentat 
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4. APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE L’EDIFICI MUNICIPAL UBICAT AL CARRER 
GUILLERIES NÚMERO 5 PER DESTINAR-LO COM A SEU ADMINISTRATIVA DEL 
CONSORCI DE L’ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-SAVASSONA. 
 
En data 4 de juny de 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona i l’Ajuntament 
de Vilanova de Sau per a l’habilitació i gestió de la seu administrativa del Consorci. 
 
La vigència del esmentat conveni era de quatre anys, finalitzant-se a 4 de juny de 
2012. 
 
Finalitzada la vigència del esmentat conveni i atesa la provisionalitat de la cessió en 
que es fonamenta, cal la redacció d’un nou conveni per tal que la cessió i l’ús que 
porta associat mantinguin la seva efectivitat. 
 
D’acord amb l’article 49 del DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals aquests poden cedir gratuïtament els béns 
patrimonials a altres administracions o entitats públiques. 
 
L'acord de cessió correspon al Ple de l'ens local, i ha de determinar la finalitat concreta 
a què les entitats o les institucions beneficiàries han de destinar els béns, amb 
expedient previ en el qual consti: 
 
a) La finalitat de la cessió, i que aquesta es fa en benefici de la població de l'ens local, 
en els termes de l'article 49.1.b). 
 
b) La justificació que la finalitat de la cessió no es pot assolir mantenint l'ens local el 
domini o el condomini dels béns, ni constituint sobre aquests cap dret real. 
 
c) La certificació del secretari de la corporació en la qual consti que els béns figuren a 
l'inventari aprovat per l'ens local amb l'esmentada qualificació jurídica. 
 
d) El dictamen subscrit per un tècnic que acrediti que els béns no estan compresos en 
cap pla d'ordenació, reforma o adaptació que els faci necessaris a l'ens local. 
 
Abans que el Ple aprovi la cessió, l'expedient s'ha de sotmetre a informació pública per 
un període mínim de 30 dies, durant el qual es poden formular reclamacions o 
al·legacions, i se n'ha de donar compte al Departament de Governació de la 
Generalitat. 
 
En data 14 d’agost de 2015 l’alcalde va resoldre iniciar l’expedient de cessió de l’edifici 
esmentat incorporant-se a l’expedient la documentació preceptiva corresponent, així 
mateix es va sotmetre a informació pública mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 26 d’agost de 2015 i al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament  durant un període de 30 dies sense que es presentessin al·legacions.  
 
En data 21 de setembre de 2015 es va trametre expedient al Departament de 
Governació de la Generalitat. 
 
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment 
formen el plenari municipal, adopten els següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Cedir la finca registral número 714 de Vilanova de Sau, ubicada al carrer 
Guilleries número 5, composta de planta baixa i pis, amb una superfície construïda de 
192 m2 damunt d’una parcel·la de 255,87 m2, per tal de destinar-la exclusivament com 
a seu administrativa del Consorci de l’Espai Natural de les Gulleries-Savassona, durant 
el termini de deu anys. 
 
En cas que el bé cedit no es destini a l’ús previst o deixi de ser-hi destinat, revertirà 
automàticament de ple dret a l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Segon.- Notificar el present acord al Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona per tal de procedir a la signatura de l’esmentat conveni de cessió. 
 
 
5.- DECLARACIÓ DE DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS RELATIUS DEL CAPÍTOL I 
DEL PRESSUPOST DE DESPESES CORRESPONENTS A LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2012 DEL PERSONAL  I EL SEU 
ABONAMENT. 
 
L’article 1 del Reial Decret-llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es concedeixen 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten 
altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, estableix que les 
diferents administracions públiques abonaran dins de l'exercici 2015, i per una sola 
vegada, una retribució de caràcter extraordinari dels imports deixats de percebre com 
a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga 
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents 
al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, amb l'abast i límits establerts en el present article. Aquest import serà 
l'equivalent a 48 dies o al 26,23 per cent de la paga. 
 
En data 17 de desembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Sau va 
acordar, d’acord amb l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, declarar no 
disponibles els crèdits del Capítol I del pressupost de despeses de l’Ajuntament 
corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal. 
 
En data 22 de setembre de 2015 el secretari-interventor ha emès informe acreditatiu 
conforme es compleixen les prescripcions establertes en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 
de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
D’acord amb l’article 1 del Real Decret-llei 10/2015, l’article 33 del RD 500/1990, de 20 
d’abril i l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, el Ple, per unanimitat dels sis 
membres presents dels set que legalment formen el plenari municipal, adopten els 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Declarar disponibles els crèdits relatius a la part proporcional corresponent a 
48 dies o al 26,23 per cent de la paga de paga extraordinària que en data 17 de 
desembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament va acordar-ne la seva no disponibilitat i 
d’acord amb els càlculs efectuats pel Servei d’Assistència en Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona. 
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Segon.- Abonar aquests imports als treballadors de l’Ajuntament que no varen 
percebre la paga extraordinària de l’any 2012 i que figuren a l’expedient. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Servei d’Assistència en Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
6.PRECS I PREGUNTES. 

 
La regidora Pilar Sancho  pregunta quines actuacions es portaran a terme amb la 
subvenció de serveis socials de la Diputació. 
 
L’alcalde respon que s’està parlant amb la gent gran del municipi per detectar les 
necessitats reals de la gent i crear un seguit de servei que seran complementaris amb 
els que ofereix al Consorci d’Osona de Serveis Socials. 
 
Pilar Sancho demana que aquest serveis arribin al màxim de població. L’alcalde respon 
que aquests arribaran a tothom qui ho necessiti. 
 
L’alcalde posa en coneixement de la resta de regidors que en breu es repartiran unes 
targetes magnètiques en els habitatges disseminats que hi figuren les coordenades per 
tal que en cas d’emergència es pugui localitzar amb facilitat la ubicació dels habitatges. 
 
L’alcalde explica que avui ha acudit al jutjat com a testimoni per la ocupació d’un dels 
habitatges de Sant Romà i atès que la part demandant no ha comparegut, el jutge ha 
absolt als demandats. 
 
 

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