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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 11 
D’ABRIL DE 2016 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 02/2016 
Data: 11 d’abril de 2016 
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 
Sandra Blanch Vila 
Pilar Sancho Orra 
 
Disculpa la seva absència: 
 
Èric Vilamitjana Freixa 
 
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. Donar compte de l’Estat d’execució del Pressupost. 
5. Donar compte de la liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2015. 
6. Aprovació compte de patrimoni exercici 2015. 
7. Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per 

l'Ajuntament de Vilanova de Sau: Subvencions pel foment de la natalitat, 
subvencions pel foment de l’escolarització a l’Escola de Vilanova de Sau, 
subvencions pel foment a la rehabilitació d’edificis i a la construcció de nous 
habitatges,  subvencions per a despeses de desplaçaments que fomentin la 
mobilitat dels joves en l’àmbit formatiu i subvencions per despeses de sepeli. 

8. Aprovació de l’adhesió al text de les bases reguladores dels ajuts d’urgència 
social d’Osona aprovades pel Consell Comarcal. 

9. 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 GAH/738/2016, de 17 de març i el Decret 
69/2008 d’1 d’abril. 

10. Aprovació i la comptabilització de baixes de drets incobrables. 
11. Aprovació de baixes del padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
12. Adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
desenvolupament local a l’empresa Endesa energia SAU (exp. 2012/01). 
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13. Aprovació de l’inici de l’expedient per l’adopció de l’escut municipal. 
14. Informar favorablement a la proposta de canvi de nom de l’Escola de Vilanova 

de Sau. 
15. Precs i preguntes. 
 
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
De la redacció de l’acta de la sessió anteriors tots els membres del Ple en tenen 
coneixement ja que disposen d’una còpia. 
 
El Ple aprova per unanimitat dels membres assistents l’acta del dia 8 de febrer 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. 

Per tot això el Ple es dóna per 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. 

Des de la última sessió ordinària fins a la convocatòria del present Ple s’han dictat les 
següents resolucions: 
 
R-04/2016 del dia 1 de febrer de 2016: Convocatòria sessió ordinària. 
R-05/2016 del dia 1 de febrer de 2016: Llicència urbanística Exp.14/2015 
R-06/2016 del dia 2 de febrer de 2016: Aprovació pròrroga conveni de tècnic 
compartit de joventut. 
R-07/2016 del dia 2 de febrer de 2016: Alta padró d’habitants. 
R-08/2016 del dia 8 de febrer de 2016: Alta padró d’habitants. 
R-09/2016 del dia 9 de febrer de 2016:Comunicació prèvia d’obres 
menors.Exp.3/2016. 
R-10/2016 del dia 17 de febrer de 2016: Alta subministrament i connexió a la xarxa 
municipal d’aigües. 
R-11/2016 del dia 26 de febrer de 2016: Aprovació marcs pressupostaris. 
R-12/2016 del dia 29 de febrer de 2016: Suspensió termini de resolució Exp. 6/2016. 
R-13/2016 del dia 29 de febrer de 2016: Aprovació liquidació del pressupost exercici 
2015. 
R-14/2016 del dia 7 de març de 2016: Sol·licitud de subvenció en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs locals 2016-2019 i del seu Protocol general”. 
R-15/2016 del dia 8 de març de 2016: Comunicació prèvia d’obres 
menors.Exp.5/2016. 
R-16/2016 del dia 11 de març de 2016: Acceptació subvenció – Desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys de 5000 habitants-. 
R-17/2016 del dia 14 de març de 2016: Acceptació subvenció – Desenvolupament de 
polítiques culturals en municipis de menys de 5000 habitants-. 



 
       Ajuntament de  
      Vilanova de Sau 

Passeig Verdaguer,7 – Tel. 93 8847006 – Fax 93 8847106 – 08519 Vilanova de Sau (Barcelona) – e-mail: vilanovas@diba.cat - -NIF: P-0830400-H 

 

R-18/2016 del dia 15 de març de 2016: Nomenament de la primera tinent d’alcalde, 
alcaldessa accidental de l’Ajuntament degut a la baixa mèdica de l’alcalde. 
R-19/2016 del dia 16 de març de 2016: Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants. 
R-20/2016 del dia 18 de març de 2016: Acceptació subvenció – Finançament de 
l’àmbit de benestar social-. 
R-21/2016 del dia 31 de març de 2016: Acceptació subvenció de l’Agència Catalana 
de l’Aigua per les despeses destinades al transport d’aigua mitjançant vehicles 
cisterna. 
R-22/2016 del dia 4 d’abril de 2015: Acceptació subvenció- Fons de prestació “Equips 
de digitalització i emmagatzematge”-. 
 
D-01/2016 de 31 de gener: Decret de despeses del mes de gener 
D-02/2016 de 28 de febrer: Decret de despeses del mes de febrer. 
D-03/2016 de 31 de març: Decret de despeses del mes de març. 
 
Per tot això el Ple es dóna per assabentat. 
 
 
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 de 
març 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. 

Adjunt a la convocatòria s’ha lliurat un estat d’execució cada un dels regidors pel qual 
el Ple es dóna per assabentat. 

5. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2015. 
 
Es dona compte al Ple de la resolució de l’alcalde del dia 29 de febrer de 2016: 
 
“APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 
 
Segons les Bases d’Execució del Pressupost, s’han practicat les pertinents operacions 
de liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2015 de conformitat amb allò 
que disposa l’article 191 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
(Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març) i arts. 89 i 105 del R.D. 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
D’altra banda, d’acord amb l’article 193 bis del TRLHS, introduït per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i l’article 
103 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril, s’han deduït als efectes de la qualificació del 
romanent de tresoreria, drets de dubtós cobrament per un import total de 22.044,45 
euros. 
 
Per tot això, practicades totes les operacions de conformitat amb la normativa 
exposada, s’ha confeccionat l’oportuna liquidació que consta en l’informe del secretari  
interventor 
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RESOLC: 
 
1r.- Aprovar la liquidació d’ingressos i despeses del pressupost de la Corporació de 
l’exercici de 2015, la qual presenta un resultat pressupostari ajustat de 103.684,11 i 
amb el resum següent: 
 
A) Estat d'execució, pressupost de despeses 
 

1 ___ Exercici corrent 
Pressupost inicial: ......................................................................... 981.821,90  
Modificacions de crèdits(Inicial  +modificacions): ...................... 1.062.939,50 
Despeses autoritzades i compromeses (inclou ADO a incorp.2016): .. 535.676,17 
Obligacions reconegudes:  ........................................................... 535.676,17 
Pagaments realitzats: ................................................................... 531.085,75 
Pagaments liquids:.........................................................................523.278,90 
Pendents de pagament: .................................................................. 12.397,27 
Romanents compromesos de despesa 
   Incorporables: ....................................................................................... 0,00 
   No incorporables:  ................................................................................. 0,00 
Romanents  no compromesos de despesa 
   Incorporables: ....................................................................................... 0,00 
   No incorporables:  ................................................................................. 0,00 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació:  ............................................ 0,00 
 

2__  Exercicis tancats: 
Saldo inicial pendent pagament: ..................................................... 39.836,68 
Modificacions: ..................................................................................... -256,28 
Pagaments ordenats i realitzats:  .................................................... 39.580,40 
Pendent de pagament:............................................................................. 0,00 

 

B) Estat d'execució, pressupost d'ingressos 
 

1 ___ Exercici corrent 
Pressupost inicial: ........................................................................ .981.821,90 
Modificacions de crèdits(Inicial + modificacions):  ..................... 1.062.939,50 
Drets reconeguts nets:  ................................................................. 635.138,59 
Recaptació neta:  .......................................................................... 517.460,90 
Pendents de cobrament:  .............................................................. 117.677,69 
Ingressos realitzats pendents d'aplicació: ................................................ 0,00 

 

2 ___ Exercicis tancats 
Saldo inicial Pendent Cobrament:  ................................................ 171.244,23 
Modificacions:  ................................................................................ 12.302,81 
Baixes ordinàries:.............................................................................-3.575,09 
Recaptat:  ........................................................................................ 97.005,86 
Pendents de cobrament:  ................................................................ 82.966,09 

 

C) Resultat pressupostari 
 

Drets reconeguts Cap. 1 a 5,:  ...................................................... 601.374,83 
Drets reconeguts. Cap 6 i 7:  .......................................................... 33.763,76 
Obligacions reconegudes. Cap. 1 a 5:  ......................................... 467.483,73 
Obligacions reconegudes. Cap. 6 i 7 :  ........................................... 68.192.44 
Total no financer: .......................................................................... 99.462,42 
Actius financers. Cap. 8: .......................................................................... 0,00 
Passius financers. Cap. 9: ....................................................................... 0,00 
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Resultat no ajustat:  ...................................................................... 99.462.42 
Crèdits gastats finançats amb romanent:  ............................................... 0,00 
Desviació de finançament negativa de l’exercici: ............................. -4221,69 
Desviació de finançament positiva de l’exercici: ...................................... 0.00 
Resultat pressupostari ajustat:  ................................................ 103.684,11 

 

D) Romanent 
 

+Pendent de cobrament d’exercici corrent:  ................................. 117.677,69 
+Pendent de cobrament d’exercicis tancats: .................................. 82.966,09 
+Pendent de cobrament no pressupostari:  ...................................... 8.210,18 
-Ingressos pendents d’aplicar:  ................................................................ 0,00 
Pendent de cobrament net:  ....................................................... 208.853,96 
-Pendent de pagament d’exercici corrent:  ..................................... 12.397,27 
-Pendent de pagament d’exercicis tancats: ............................................. 0,00 
-Pendent de pagament no pressupostari:  ...................................... 13.864,51 
-Pagaments pendents d’aplicar:  ............................................................. 0,00 
Pendent de pagament net:  .......................................................... 26.261,78 
+Fons líquids:  ............................................................................ 456.652,94 
Romanent previ:  ......................................................................... 693.245,12 
-Provisió saldos de dubtós cobrament:  .......................................... 22.044,45 
-Romanent amb finançament afectat:  ..................................................... 0.00 
Romanent per a despeses generals:  ....................................... 617.200,67 

 
E) Límits legals derivats de la liquidació 
 
1 ___ Rati d'estalvi net 

 

Drets reconeguts Cap. 1 a 5:  ....................................................... 601.374,83 
Obligacions reconegudes Cap. 1 a 5:   ......................................... 467.483,73 
Estalvi brut :  ................................................................................. 133.891.10 

            Anualitat teòrica amortització:...................................................................0,00 
Estalvi net: .....................................................................................133.891,10 
Rati estalvi net.....................................................................................22.26% 
 

2 __ Rati legal d'endeutament 
 
Ingressos corrents:  ...................................................................... 601.374,83 
Ingressos finalistes a operacions de capital ............................................ 0,00 
Endeutament Entitat (Devolució PIE): .............................................. 2.007,34 
Rati d’endeutament : ...........................................................................0,33%  
 

D'acord amb l'art. 53.2 de la LRHL, la situació de l'Ajuntament sobre l'endeutament 
total és del 0.33% 
 

2n.- Aprovar l’estat demostratiu d’ingressos i de despeses de pressupostos tancats. 
 

3r.- Aprovar provisionalment el balanç de comprovació a 31 de desembre de 2015 pel 
que respecta als comptes de tresoreria, de deutors i de creditors. 
 

4t.- Considerar com a de dubtós cobrament la quantitat total de 22.044,45, d’acord 
amb els criteris que consten a l’article 193 bis del Text Refós de la Llei d’Hisendes 
Locals (Decret Legislatiu 2/2004) introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 
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5è.- La liquidació del pressupost de 2015 és conforme amb la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera atès que compleix amb 
els tres paràmetres indicats en aquesta norma, segons consta en l’informe 
d’intervenció: 

-  Regla de la Despesa. 
-  Objectiu d’Estabilitat Pressupostària (capacitat/necessitat de finançament) 
-  Objectiu del Deute 

 

6è.- Retre compte de la liquidació aprovada al Ple immediat que celebri. 
 

7è.- Trametre una còpia de l’esmentada liquidació a l’Il·lm. Sr. Delegat d’Hisenda 
d’aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona 
-Departament de Governació- i al Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei 39/1988, Reguladora de 
les Hisendes Locals.” 
 
Per tot això el Ple en resta assabentat. 
 
6.APROVACIÓ COMPTE DE PATRIMONI EXERCICI 2015. 
 
L’article 222.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós la Llei municipal i règim Local de Catalunya, estableix que els ens locals han de 
portar un inventari de llurs béns, el qual han de comprendre els béns de domini públic i 
el patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. 
 
Atès que segons el què disposa l’article 105.1 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i l’article 222.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003 la seva aprovació és competència de l’Ajuntament. 
 
Per tot això el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el Compte del Patrimoni de l’exercici 2015 del municipi de Vilanova 
de Sau. 
 
Segon.- Trametre còpia d’aquest al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
7.APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS PER L'AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU: SUBVENCIONS 
PEL FOMENT DE LA NATALITAT, SUBVENCIONS PEL FOMENT DE 
L’ESCOLARITZACIÓ A L’ESCOLA DE VILANOVA DE SAU, SUBVENCIONS PEL 
FOMENT A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS I A LA CONSTRUCCIÓ DE NOUS 
HABITATGES,  SUBVENCIONS PER A DESPESES DE DESPLAÇAMENTS QUE 
FOMENTIN LA MOBILITAT DELS JOVES EN L’ÀMBIT FORMATIU I 
SUBVENCIONS PER DESPESES DE SEPELI. 
 
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 



 
       Ajuntament de  
      Vilanova de Sau 

Passeig Verdaguer,7 – Tel. 93 8847006 – Fax 93 8847106 – 08519 Vilanova de Sau (Barcelona) – e-mail: vilanovas@diba.cat - -NIF: P-0830400-H 

 

Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
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 o ajudar a les família a 
sufragar les despeses de sepeli. 
 
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 prèvia de les Bases 
Reguladores a la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores 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. 
 
Per tot això el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per el foment de la natalitat al 
municipi de Vilanova de Sau. 
 
Segon.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per el foment de 
l’escolarització al municipi de Vilanova de Sau. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- 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.  
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Cinquè.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per l’atorgament de 
subvencions per sufragar les despeses de sepeli a les famílies de Vilanova de Sau. 
 
Sisè.- Sotmetre a informació publica l’aprovació de les referides bases durant el 
termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de la publicació d'aquest anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Així mateix, es procedirà a la publicació 
del present anunci al tauler d'anuncis i a la seu electrònica municipal, 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. En cas de no haver-hi 
al·legacions durant el termini d’exposició publica, s'entendran aprovades 
definitivament. 
 
 
8. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL TEXT DE LES BASES REGULADORES DELS 
AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL D’OSONA APROVADES PEL CONSELL 
COMARCAL. 
 
La Comissió permanent del Ple del Consell Comarcal d’Osona de data 8 de gener de 
2014 va aprovar inicialment les bases reguladores els ajuts d’urgència social d’Osona, 
així com la realització d’una actuació d’assistència i cooperació local per als municipis 
de la comarca d’Osona, consistent en posar a la seva disposició el model de bases 
reguladores dels ajuts d’urgència social d’Osona. 
 
L’objecte de les bases és regular les prestacions econòmiques d’urgència social que 
es gestionen des dels Serveis Socials de la comarca d’Osona i el seu procediment de 
concessió.  
 
El text de les bases reguladores dels ajuts d’urgència social d’Osona – i els seus 
annexos -, es van publicar al BOPB de data 29 de gener de 2014 i transcorreguts els 
vint dies hàbils no es van formular al·legacions, raó per la qual s’entenen aprovades 
definitivament, sense necessitat de nou acord al respecte.  
 
Així, d’acord amb l’article 49 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, l’article 178 
del TRLMC aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i Reial 
Decret 887/2006 de 21 de juliol, d’aprovació del Reglament d’aquesta Llei, i Llei 
12/2007 d’11 d’octubre, de Serveis Socials 
 
Per tot això el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova de Sau al text de les bases 
reguladores dels ajuts d’urgència social d’Osona aprovades pel Consell Comarcal 
d’Osona i publicades al BOP de Barcelona de data 29 de gener de 2014.  
 
Segon.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret calgui l’Alcalde per a 
formalitzar, en nom de l’Ajuntament, la documentació necessària en relació a aquest 
acord.  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona. 
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9.APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR 
DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS 
CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2016 DE CONFORMITAT AMB 
LA RESOLUCIÓ GAH/738/2016, DE 17 DE MARÇ I EL 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, Administracions Públiques i Habitatge 
GAH/738/2016, de 17 de març convoca l’atorgament de compensacions econòmiques 
a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes 
locals per a l’exercici 2016.  
 
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 2016 de 12.398,76 
euros. 
 
Per tot això el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

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 75%, amb unes 
retribucions brutes anuals de 12.398,76 euros, li correspon ser el beneficiari de la 
compensació econòmica per a l’any 2016. 
 
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 2016, d’acord 
amb les bases de la convocatòria establertes en el Decret 69/2008, d’1 d’abril, amb la 
convocatòria GAH/738/2016, de 17 de març i la dedicació de l’alcalde aprovada pel Ple 
de l’Ajuntament en data 22 de juny de 2015. 
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10.APROVACIÓ I LA COMPTABILITZACIÓ DE BAIXES DE DRETS 
INCOBRABLES. 
 
Vista la proposta presentada per l’Organisme de Gestió Tributària, referent a la 
declaració de crèdits incobrables. 
 
Examinat els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueix en la Unitat 
de Recaptació contra els deutors que s’indiquen en la relació annexa. 
 
Considerant que ha quedat demostrada la insolvència dels deutors, així com la 
impossibilitat de satisfer el deute. 
 
Per tot això el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar incobrables la relació que s’adjunta i que consta en detall a 
l’expedient: 
 
Relació 15001: La present relació consta de 4 expedients, per un import de mil sis-
cents cinquanta-sis euros i trenta-tres cèntims (1.656,33 €). 
Relació 15002: La present relació consta de 1 expedient, per un import de noranta-
quatre euros i setanta-quatre cèntims (94,74 €). 
Relació 15003: La present relació consta de 2 expedients, per un import de sis-cents 
sis euros i catorze cèntims (606,14 €). 
 
Segon.- Trametre aquest acord, així com la documentació adjunta a l’Organisme de 
Gestió Tributària 
 
11. APROVACIÓ DE BAIXES DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Vista la relació de vehicles amb matrícules molt antigues, algunes d'elles difícilment 
estan circulant actualment i els propietaris ja no tenen els vehicles i als que s'ha 
tramitat expedient de fallit. 
 
Ates que per això es necessari portar a terme una neteja del padró fiscal de vehicles. 
 
Per tot això el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la baixa del padró de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per 
l'any 2.015, i futurs exercicis dels vehicles que es relacionen a continuació: 
 
DNI                MATRICULA         MARCA 1 MODEL 
52604964P     4557-DFV               AUDI S4 
 
Segon.- Comunicar la part dispositiva dels esmentats acords a l'Organisme de Gestió 
Tributaria perquè practiqui les baixes del Padró Fiscal de l'Impost de Vehicles de 
Tracció Mecànica dels vehicles abans esmentats. 
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12. ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE 
CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (EXP. 2012/01). 
 
ANTECEDENTS 

Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa 
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en 
data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 
31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
 
Terme d´energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris 
que tot seguit s’indiquen: 
 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  
 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
 
  

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520

 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta 
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze 
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
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Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària 
l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva 
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a 
la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a 
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el període 
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als 
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels 
contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a 
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Vilanova de Sau s’adhereixi a la tercera pròrroga de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va 
des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions 
econòmiques: 
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Terme d´energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les 
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin 
directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 

6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
 
Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest 
ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva 
execució. 
 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, 
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat.  
 
13.APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT PER L’ADOPCIÓ DE L’ESCUT 
MUNICIPAL. 
 
Un dels temes pendents en la simbologia del nostre poble és la regularització de 
l'escut municipal. L'escut que actualment utilitza I' Ajuntament no respecta les normes 
de l'heràldica i no esta regularitzat d'acord amb la legislació vigent. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova de Sau té la voluntat de legalitzar l’escut del 
municipi d’acord amb el que estableix el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es 
regulen la denominació, el símbols i el registre d’ens locals de Catalunya,  
 
Per tot l’exposat, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la incoació de l'expedient per a l'adopció de l'escut 
municipal de Vilanova de Sau. 
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Segon.- Integrar en el citat expedient l’informe heràldic de data 15 de marc de 2016, 
emès pel Sr. Armand de Fluvià i Escorsa, sobre l'escut heràldic de Vilanova de Sau, 
que conté un dibuix-projecte de l'escut del municipi amb la següent descripció: 
 
“Escut caironat: d’atzur, una rodeta d’esperó d’argent. Per timbre una corona de poble” 
 
Tercer.- Sotmetre el present expedient a un període d'informació pública de trenta dies 
hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent Edicte en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que es puguin presentar 
al·legacions o suggeriments. També es publicarà en el taulell d'anuncis i a la pagina 
web municipal. 
 
L’alcalde proposa introduir el següent punt a l’ordre del dia; proposta que es aprovada 
per unanimitat: 
 
14.INFORMAR FAVORABLEMENT A LA PROPOSTA DE CANVI DE NOM DE 
L’ESCOLA DE VILANOVA DE SAU. 
 
En data 8 d’abril de 2015 la direcció de l’Escola de Vilanova de Sau ha presenta escrit 
informant-nos del resultat del procés de participació de la comunitat educativa del 
municipi per tal de procedir al canvi de nom de l’Escola del nostre poble; proposant 
com a nova denominació “Escola les Roques”. 
 
D’acord amb l’article 6.1 del Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el 
reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i 
primària que estableix que les escoles tenen la denominació específica que estableix 
l'esmentat Departament escoltats els municipis respectius. Per tal de procedir a la 
modificació de la denominació és necessari l'informe favorable de l'Ajuntament on 
s'emplaça el col·legi. 
 
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Informar favorablement a la proposta de canvi de nom de l’Escola de 
Vilanova de Sau que passaria de denominar-se “Escola les Roques”. 
 
Segon.- Trametre certificat del present acord a la direcció de l’Escola, així com al 
Departament d’Ensenyaments de la Generalitat. 
 
15.PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-dues hores, 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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