
 
       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 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 8 DE 
FEBRER DE 2016 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 01/2016 
Data: 8 de febrer 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. 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. 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. 

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. 
 
El Ple aprova per unanimitat dels membres assistents l’acta del dia 30 de novembre de 
2015. 
 
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-103/2015 del dia 24 de novembre de 2015: Convocatòria sessió ordinària. 
R-104/2015 del dia 25 de novembre de 2015: Distribució de la participació del tram 
supramunicipal del Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014. 
R-105/2015 del dia 27 de novembre de 2015: Baixa subministrament i connexió a la 
xarxa d’aigües. 
R-106/2015 del dia 1 de desembre de 2015: Atorgament subvenció dinerària 
corresponent a l’ajut per el foment de la construcció de nous habitatges en el municipi. 
R-107/2015 del dia 1 de desembre de 2015: Atorgament subvenció dinerària 
corresponent a l’ajut per el foment de la construcció de nous habitatges en el municipi. 
R-108/2015 del dia 2 de desembre de 2015: Sol·licitud alta portal de transparència. 
R-109/2015 del dia 14 de desembre de 2015: Acceptació subvenció –programa 
complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de 
serveis socials-. 
R-110/2015 del dia 15 de desembre de 2015: Atorgament de beques per a les 
despeses de desplaçaments que fomentin la mobilitat dels joves de Vilanova de Sau 
en l’àmbit formatiu, convocatòria 2015. 
R-111/2015 del dia 16 de desembre de 2015: Llicència urbanística.Exp.16/2015. 
R-112/2015 del dia 23 de desembre de 2015: sol·licitud de subvenció d’acord amb la 
Resolució TES/2124/2015, de 21 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria 
de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels 
ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant 
vehicles cisterna, o per a l'execució d'obres d'urgència equivalents destinades a 
resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua 
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R-113/2015 del dia 28 de desembre de 2015: Aprovació de sol·licituds en el marc de 
la convocatòria del Catàleg d’Activitats i Serveis Locals 2016 de Diputació de 
Barcelona. 
R-114/2015 del dia 31 de desembre de 2015: Alta padró d’habitants. 
R-115/2015 del dia 31 de desembre de 2015: Subvenció directa IES Calldetenes. 
R-001/2016 del dia 4 de gener de 2016: Autorització filmació anunci publicitari.  
R-002/2016 del dia 8 de gener de 2016:Alta padró d’habitants. 
R-003/2016 del dia 12 de gener de 2016:Comunicació prèvia d’obres menors. 
Exp.17/2015. 
 
D-12/2015 de 30 de novembre de 2015: Decret de despeses del mes de novembre. 
D-13/2015 de 31 de desembre de 2015: Decret de despeses del mes de desembre. 
 
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 
desembre de 2015, 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. 

 
Per tot això 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 quart 
trimestre de 2015, 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.- 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. 
 
La Disposició Addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2016 estableix que cada administració pública, en el seu 
àmbit, podrà aprovar dins l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de 
caràcter extraordinari que el seu import serà l’equivalent a les quantitats encara no 
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recuperades dels imports efectivament 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 la Present Disposició. 
 
 
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. 
 
 
D’acord amb la DA 12 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, 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 adopta per unanimitat 
dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Declarar disponibles els crèdits relatius a la part proporcional corresponent a 
91 dies 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. 
 
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. 
 

 
 

7.PRECS I PREGUNTES. 
 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
  
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores i quaranta 
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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