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De conformitat amb el que estableix l'article 80 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, us convoco, per indicació de 
l'alcalde, a la sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, que es 
farà el dilluns 3 d’octubre de 2016 a les 21.30 hores, a la sala de sessions de la 
casa consistorial, d’acord amb el següent: 
  
Ordre del dia: 
 
 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2. Despatx oficial. 
3. Donar compte de les resolucions. 
4. Donar compte de l’Estat d’execució del Pressupost. 
5. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir     
       l’adquisició directa de dues naus per destinar-les a magatzem municipal. 
6. Aprovació de l’inici de l’expedient d’adopció de la bandera del municipi. 
7.    Precs i preguntes. 
 
 
 
El Secretari accidental 
 
 
 
 
 
Jordi Gros i Roca 
Vilanova de Sau, 27 de setembre de 2016 
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PROPOSTES D’ACORD 

 
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. 
 
Es proposa aprovar l’acta del dia 1 d’agost de 2016. 
 
2.- DEPATX OFICIAL 
 
Es posa a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de 
l’Ajuntament a la secretaria d’aquesta Corporació. 

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. 

Des de la última sessió ordinària fins a la convocatòria del present Ple s’han dictat les 
següents resolucions: 
 
R-81/2016 de 25 de juliol: Convocatòria de sessió ordinària del Ple. 
R-82/2016 de 26 de juliol: Aprovació modificació de pressupost exp. 2-2016 
R-83/2016 de 26 de juliol: Atorgament subvenció per sufragar despeses de sepeli. 
R-84/2016 de 1 d’agost: Delegació de competències per celebració matrimoni civil. 
R-85/2016 de 1 d’agost: Llicència urbanística 15/2016. 
R-86/2016 de 1 d’agost: Comunicació prèvia d’obres menors. Exp.16/2016. 
R-87/2016 de 5 d’agost: Aprovació expedient de transferències de crèdit. 
R-88/2016 de 8 d’agost: Sol·licitud subvenció per a projectes d’activitats en l’àmbit de 
la joventut. 
R-89/2016 de 9 d’agost: Aprovació inicial memòria valorada ”Millora del ferm de 
diversos trams de camí de Vilanova de Sau al sector de la Pineda”. 
R-90/2016 de 11 d’agost: Modificació de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions per sufragar les despeses de sepeli a les famílies de Vilanova de Sau any 
2016. 
R-91/2016 de 22 d’agost: Llicència per un espectacle públic i activitat recreativa de 
caràcter extraordinari i homologació del Pla d’Autoprotecció. 
R-92/2016 de 22 d’agost: Delegació de competències per celebració matrimoni civil. 
R-93/2016 de 23 d’agost: Inici d’activitat de comerç al detall de fruites i hortalisses. 
R-94/2016 de 29 d’agost: Alta padró habitants. 
R-95/2016 de 6 de setembre: Sol·licitud d’assistència jurídica per comparèixer en un 
procediment judicial. 
R-96/2016 de 14 de setembre: Alta padró habitants. 
R-97/2016 de 14 de setembre: Alta padró habitants. 
R-98/2016 de 14 de setembre: Alta padró habitants. 
R-99/2016 de 19 de setembre: Inici expedient per l’adquisició de dues naus per 
destinar-les a magatzem municipal. 
R-100/2016 de 26 de setembre: baixa padró municipal d’habitants. 
R-101/2016 de 26 de setembre: Reconeixement de triennis d’una treballadora. 
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R-102/2016 de 26 de setembre: Aprovació de l’expedient de transferència de crèdits 
núm.4/2016 
 
D-07/2016 de 31 de juliol: Decret de despeses del mes de juliol. 
D-08/2016 de 31 d’agost: Decret de despeses del mes d’agost. 
 
 
4.DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. 
Es dóna compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 
d’agost de 2016, en aplicació del que disposa l’article 207 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 27/2007 de 5 
de març en concordança amb l’article 59 de les bases d’execució del pressupost que 
estableix que trimestralment, la intervenció, presentarà al Ple Corporatiu, per conducte 
de l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell de desagregació en què 
s’executi així com el resum dels moviments i estat de tresoreria des de l’última sessió. 

 
5.APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE HAURAN DE REGIR L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE DUES NAUS PER 
DESTINAR-LES A MAGATZEM MUNICIPAL. 
 
En l'actualitat l'Ajuntament de Vilanova de Sau disposa d'una nau en règim de lloguer, 
espai que és insuficient donat  que en aquest  s'hi guarda no només maquinària i 
vehicles de l’Ajuntament ,sinó també material de les entitats  i maquinària de treball 
destinat a la protecció d’incendis del Consorci de l'Espai Natural Guilleries-Savassona. 
 
Recentment ha sorgit la possibilitat d'adquirir aquesta nau juntament amb la del costat 
fet, que  representaria un estalvi econòmic en el lloguer i incrementaria l'espai destinat 
com a magatzem. El preu de venda és de 125.000 euros (Impostos inclosos). 
 
Aquest preu resulta inferior a l’import de la taxació practicada per l’arquitecte 
municipal, el qual fa constar  en el seu informe la peculiaritat del bé,  al qual aconsellen 
adquirir la propietat de l’immoble i justifiquen l’aplicació del procediment d’adquisició 
directa. 
 
No obstant això, el compliment de la normativa vigent exigeix que prèviament l’òrgan 
de contractació aprovi el plec de clàusules administratives particulars corresponent 
amb els informes favorables del secretari i l’interventor i que hauria de ser exposat a 
informació pública per un termini mínim de quinze dies. 
 
Consta acreditat en l’expedient que hi ha dotació suficient per atendre el pagament del 
preu del contracte en el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2016, 
aprovat definitivament en data 28 de desembre de 2015. 
 
Així mateix, tractant-se de l’adquisició directa d’un bé immoble, cal sol·licitar l’informe 
previ al Departament de Governació de la Generalitat, que l’ha d’emetre en un termini 
de trenta dies. En cas de no fer-ho en el termini assenyalat, caldria continuar la 
tramitació de l’expedient. 
 
El plec de condicions aprovat inicialment s’ha de sotmetre a informació pública, a 
l’efecte de la presentació d’al·legacions, i s’entendrà definitivament aprovat sense 
resolució expressa en cas que no se n’hi hagin formulat. 
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Per raó de la quantia del bé a adquirir, correspon al Ple de la Corporació adoptar el 
present acord, en compliment del que preveu la disposició addicional segona del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre,

8
a tenor de les dades econòmiques que es desprenen de 

l’informe de l’interventor municipal. 
 
Per tot això, l’Alcalde sotasignat proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que 
hauran de regir l’adquisició directa de les següents finques registrals: 
 
I) Finca registral: 715 de VILANOVA DE SAU 
Inscripció: Volum: 2838 Llibre: 23 Foli: 110 Inscripció: 1 
 
II)  Finca registral: 716 de VILANOVA DE SAU 
Inscripció: Volum: 2838 Llibre : 23 Foli: 113 Inscripció: 1 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat plec que consta a l’expedient a informació pública per un 
termini de quinze dies, mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província, exposar-lo al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament i al web 
municipal, a l’efecte de presentació d’al·legacions. 
 
Tercer.- Sol·licitar informe al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya quant a la procedència de l’adquisició directa 
de l’immoble esmentat, a l’empara de l’article 30.1.a) del Reglament de patrimoni dels 
ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
 
6.APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT D’ADOPCIÓ DE LA BANDERA DEL 
MUNICIPI. 
 
El municipi de Vilanova de Sau, un cop oficialitzat el seu escut, té voluntat de disposar 
d’una bandera degudament oficialitzada i el Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge ofereix als ens locals l’assistència necessària 
per elaborar-ne el projecte, a l’efecte de regularitzar les banderes, de conformitat amb 
els requisits que estableixen el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i el Decret 139/2007, de 
26 de juny, pel qual es regulen la denominació i els símbols d’ens locals de Catalunya. 
 
Per això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar l’expedient d’adopció de la bandera del municipi de Vilanova de Sau. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local l’assistència tècnica que 
preveu l’article 39.3 del Decret 139/2007 per tal que lliuri en aquest Ajuntament 
diferents propostes de bandera municipal per tal de ser valorades i escollir-ne la que 
millor representi el nostre municipi. 
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