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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 1 
D’AGOST DE 2016 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 05/2016 
Data: 1 d’agost de 2016 
Horari: 21.30 hores 
Lloc: Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Assistents 
 
Alcalde: 
Joan Riera Comellas 
 
Regidors: 
Maria Milagros Martínez Adan 
Carles Orra Boix 
Pilar Sancho Orra 
 
Disculpen la seva absència: 
 
Ivette Font Font 
Sandra Blanch Vila 
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. 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. 

6. Aprovació del calendari de festes locals per a l’any 2017. 
7. Aprovació de la xifra d’habitants a data 01.01.2016. 
8. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per a l'execució, 

coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents programes de 
l'àrea d'atenció a les persones. 

9. Aprovació i adhesió del Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de 
gènere d’Osona 2016. 

10. Aprovació i adhesió del Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere d’Osona (2016-2020) 
11. 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. 
 
El Ple aprova per unanimitat dels membres assistents l’acta del dia 13 de juny 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-57/2016 de 6 de juny: Convocatòria de sessió ordinària del Ple. 
R-58/2016 de 8 de juny: Llicència urbanística Exp.14/2016. 
R-59/2016 de 10 de juny: Llicència urbanística Exp.12/2016. 
R-60/2016 de 10 de juny: Comunicació prèvia d’obres menors Exp.16/2016 
R-61/2016 de 14 de juny: Atorgament d’una subvenció directa a l’ADF de Vilanova de 
Sau per a l’any 2016. 
R-62/2016 de 14 de juny: Atorgament d’una subvenció directa a l’Associació de 
Comissió de Festes de Vilanova de Sau per a l’any 2016. 
R-63/2016 de 14 de juny: Atorgament d’una subvenció directa a l’Escola de Vilanova 
de Sau per a l’any 2016. 
R-64/2016 de 14 de juny: Atorgament d’una subvenció directa a la Societat de 
Caçadors de Vilanova de Sau per a l’any 2016. 
R-65/2016 de 15 de juny: Contractació de personal Laboral Temporal (piscines 
municipals). 
R-66/2016 de 22 de juny: Alta Padró Municipal d’Habitants. 
R-67/2016 de 27 de juny: Acceptació Subvenció-Programa Complementari de 
Garantia de la Cohesió Social-. 
R-68/2016 de 4 de juliol: Autorització de la quarta triatló d’Osona. 
R-69/2016 de 4 de juliol: Autorització de la XXXIII Travessia de Sau. 
R-70/2016 de 5 de juliol: Sol·licitud de Subvenció en el marc del “Pla complementari 
de millora de camins municipals”. 
R-71/2016 de 5 de juliol: Assabentat comunicació prèvia d’inici d’una activitat 
d’habitatge d’ús turístic al Montseny, 1. 
R-72/2016 de 11 de juliol: Conformitat a la concessió d’una comissió de serveis per 
part de la secretaria de l’agrupació de Vilanova de Sau i Tavertet. 
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R-73/2016 de 11 de juliol: Resolució d’atorgament de subvencions per el foment de 
l’escolaritat a l’escola de Vilanova de Sau. Convocatòria 2016. 
R-74/2016 de 17 de juliol: Delegació de competències per a la celebració de 
matrimoni civil. 
R-75/2016 de 18 de juliol: Sol·licitud subvenció PUOSC 2016-2017. 
R-76/2016 de 18 de juliol: Resolució d’atorgament de subvencions per el foment de la 
construcció de nous habitatges a Vilanova de Sau. Convocatòria 2016. 
R-77/2016 de 18 de juliol: Resolució d’atorgament de subvenció per sufragar les 
despeses de sepeli. 
R-78/2016 de 19 de juliol: Alta Padró Municipal d’Habitants. 
R-79/2016 de 22 de juliol: Baixa Padró Municipal d’Habitants. 
R-80/2016 de 22 de juliol: Resolució d’atorgament de subvenció per sufragar les 
despeses de sepeli. 
 
D-06/2016 de 30 de juny: Decret de despeses del mes de juny. 
 

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 30 de 
juny 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.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. 

 
Per part del secretari es dóna compte de l’informe trimestral, corresponent al segon 
trimestre de 2016, de compliment de la Llei 15/2010 de lluita contra la morositat, 
indicant que l’Ajuntament havia donat compliment als terminis de pagament previstos 
en aquesta llei. 
 
Per tot això el Ple es dóna per assabentat. 

 
6.APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017 
 
Publicada l’Ordre de festes laborals per a l’any 2017. 
 
Vist que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret de la Generalitat on 
s’estableixen que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de 
Treball, a proposta dels municipis respectius,  
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Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Formular la proposta de les festes locals del municipi de Vilanova de Sau per 
a l’any 2017, els dies: 
 
Dijous 13 d’abril - Dijous Sant 
Dimarts 5 de juny-Segona Pasqua 
 
Segon.- Trametre aquest acord al Departament d’empresa i ocupació de la Generalitat 
pel seu coneixement i efectes. 
 
 
7.-APROVACIÓ DE LA XIFRA D’HABITANTS A DATA 01.01.2016 
 
Atès el resum numèric, corresponent a la gestió informatitzada del nostre Padró 
d’habitants a 1 de gener de 2016, tramès pel servei d’Informàtica i Telecomunicacions 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar els següents resums numèrics, corresponents a la gestió 
informatitzada del nostre padró d’habitants a 1 de gener de 2016. 
 
 HOMES DONES TOTAL 
POBLACIÓ MUNICIPI A 1-1-2015 153 156 309 

 
 
8.-APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER A 
L'EXECUCIÓ, COORDINACIÓ, COOPERACIÓ, FINANÇAMENT I 
DESENVOLUPAMENT DE DIFERENTS PROGRAMES DE L'ÀREA D'ATENCIÓ A 
LES PERSONES. 
 
Antecedents 
 
En data 15 de juny de 2016 la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal 
d’Osona va aprovar el conveni tipus interadministratiu de col·laboració entre el Consell 
Comarcal  i els ajuntaments de la comarca d'Osona per a l'execució, coordinació, 
cooperació, finançament i desenvolupament de diferents programes de l’àrea d'atenció 
a les persones, així com notificar el present acord als ajuntaments de la comarca 
d'Osona per tal que aprovin el text del conveni tipus amb determinant els serveis que 
rebran d'aquest Consell Comarcal d'acord amb les fitxes que consten al conveni. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 303 a 311 del Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’article 22 de la Llei/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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Un cop examinat el text del conveni tipus interadministratiu de col·laboració entre el 
Consell Comarcal d'Osona i els Ajuntament de la Comarca d’Osona, el Ple aprova per 
unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el text del conveni tipus de col·laboració entre el Consell Comarcal 
d'Osona i l’Ajuntament de Vilanova de Sau per a l'execució, coordinació, cooperació, 
finançament i desenvolupament de diferents programes de l’àrea d'atenció a les 
persones, d’acord amb els serveis que es detallen a l’annex. 
 
Segon.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari per al desenvolupament 
d'aquests acords i per la signatura del conveni aprovat, l’alcalde de l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau o persona en qui delegui. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
 
ANNEX. PROGRAMES O SERVEIS DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES A ADHERIR-SE. 

 
 

 
PROGRAMES O SERVEIS DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES 

PERSONES 
 

 
 

ADHESIÓ SI 

 
 

ADHESIÓ NO 

 
ANNEX 1.- BAT OSONA, SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I 
APLICACIÓ DE LA LAPAD 

x  

 
ANNEX 2.- PROGRAMA ENXANETA 
 

 x 

 
ANNEX 3.- GESTIÓ I TRAMITACIÓ DELS AJUTS URGÈNCIA 
SOCIAL PER DELEGACIÓ 
 

x  

 
ANNEX 4.- SERVEI INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA 
 

x  

 
ANNEX 5.- SERVEI XARXA ESPAIS ACTIVA’T 
 

 x 

 
ANNEX 6.- SERVEI XARXA CENTRE OBERT  
(SERVEI INTERVENCIÓ SÒCIOEDUCATIU) 
 

X  

 
ANNEX 7.- SERVEI ESTADES  D’EMERGÈNCIA 
 
 

x  

 
ANNEX 8.- PROGRAMA DESENDOLLA’T, AMB ENERGIA APRÈN I 
ESTALVIA 
 

 x 
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9. APROVACIÓ I ADHESIÓ DEL PLA MARC D’IGUALTAT PER RAÓ 
D’ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE D’OSONA 2016. 
 
La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia 
(LGTBI), estableix que els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i 
promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials 
respectius.  
 
En aquest sentit, el Consell Comarcal d’Osona és una de les entitats locals que està 
obligada a elaborar una diagnosi local, dissenyar i realitzar un pla de formació i 
sensibilització als treballadors/es de l’administració local, promoure la incorporació de 
la perspectiva LGBTI en les polítiques públiques locals i dissenyar protocols de 
coordinació amb el Servei d’Atenció Integral de la Generalitat per atendre a les 
persones víctimes de l’homofòbia, bifòbia o transfòbia i derivar les denúncies recollides 
des de les diferents oficines municipals, promoure l’elaboració de una diagnosi per 
conèixer la situació de les persones LGBTI del municipi, promoure la Implementació de 
la Llei 11/14 en tots aquells continguts que siguin competència municipal (educació, 
salut, seguretat, comunicació, lleure i en l’àmbit de les contractacions) i garantir 
l’atenció de les víctimes de l’homofòbia, bifòbia o transfòbia del municipi.  
 
És en aquest sentit que, el 2015, amb el suport de la Diputació de Barcelona es va 
redactar el Pla a nivell comarcal. Pel 2016 està previst iniciar la implementació de les 
diferents línies marcades. 
 
En data 29 de juny de 2016 el Ple comarcal va aprovar el Pla Comarcal per a l’igualtat 
per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona 2016-2020, així com notificar 
aquest acord als ajuntaments de la comarca d’Osona per tal que en tramitin la seva 
aprovació i adhesió al Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de 
gènere d’Osona 2016. 
 
Un cop examinat el text del Pla Comarcal per la igualtat per raó d’orientació sexual i 
identitat de gènere a Osona, el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el text del Pla Comarcal per la igualtat per raó d’orientació sexual i 
identitat de gènere a Osona així com la seva adhesió. 
 
Segon.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari per al desenvolupament 
d'aquests acords i per la signatura de la corresponent adhesió, l’alcalde de 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau o persona en qui delegui. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona. 
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10. APROVACIÓ I ADHESIÓ DEL PLA COMARCAL D’IGUALTAT DE GÈNERE 
D’OSONA (2016-2020) 
 
Al llarg de les darreres dècades, i des de diferents institucions, s’ha desenvolupat un 
marc legislatiu en matèria d’igualtat entre dones i homes amb l’objectiu d’eliminar 
qualsevol tipus de desigualtat o discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe. La 
lluita contra les discriminacions ha trobat en el desenvolupament normatiu una 
estratègia d’eradicació. És a partir de les primeres declaracions de drets humans, que 
es reconeix la igualtat entre dones i homes com un dret universal. 
 
En aquest sentit es va fer l’encàrrec de la redacció del Pla Comarcal d’igualtat de 
Gènere d’Osona (2016-2020 )amb l’objectiu general de definir el conjunt integrat i 
sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que els dones i els homes dels 
municipis que conformen la comarca d’Osona puguin assolir el seu màxim potencial i 
participar en tant que ciutadans i ciutadanes sense que es doni cap discriminació per 
raó de gènere.  
 
El Pla inclou els objectius, els continguts , la metodologia i les fases del procés 
d’implementació per aconseguir-ne els objectius. 
 
En data 29 de juny de 2016 el Ple Comarcal va aprovar el Pla Comarcal d’Igualtat de 
Gènere d’Osona (2016-2020), així com notificar aquest acord als ajuntaments de la 
comarca d’Osona per tal que en tramitin la seva aprovació i adhesió al Pla marc 
d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona 2016. 
 
Un cop examinat el text del Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere d’Osona (2016-2020), 
el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el text del Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere d’Osona (2016-2020) 
així com la seva adhesió. 
 
Segon.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari per al desenvolupament 
d'aquests acords i per la signatura de la corresponent adhesió, l’alcalde de 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau o persona en qui delegui. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
 
10.MOCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
 
PREGUNTES 
 
La regidora Pilar Sancho pregunta com està el tema dels tancaments de la biblioteca. 
L’alcalde respon que a finals de juliol i principis d’agost tenien d’estar instal·lats. En 
cas que no es procedeixi a la instal·lació s’actuarà d’acord amb la notificació que es va 
realitzar a l’instal·lador.  
 
La regidora Pilar Sancho afirma que veu correcta la decisió. 
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L’alcalde informa al Ple que un cop realitzades les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” , s’han confirmat les següents subvencions: 
 
Recurs Nom actuació anualitat Import confirmat 
Nova inversió per al 
foment de la 
diversificació 
econòmica 

Execució del projecte conjunt 
de minirotonda a la cruïlla de 
la carretera N-141d i 
urbanització del Passeig J. 
Verdaguer 

2017 86.187,16 euros 

Nova inversió per al 
foment de la 
diversificació 
econòmica 

Adquisició de dues naus per 
destinar-les a magatzem de 
brigada municipal 

2016 130.000,00 euros 

Nova inversió per al 
foment de la 
diversificació 
econòmica 

Adequació pista poliesportiva 
(construcció de vestidors i 
pintar estructura) 

2018 100.000 euros 

 
 
L’alcalde també informa que aquest any el Festival Bioritmo hi assistiran unes 4000 
persones i que s’estan tramitant les corresponent autoritzacions. Els veïns de Vilanova 
que estiguin interessats poden apuntar-se a l’Ajuntament. El preu pels veïns és de 20 
euros pels quatre dies del festival. 
 
 
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 


