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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 13 DE 
JUNY DE 2016 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 04/2016 
Data: 13 de juny de 2016 
Horari: 21.30 hores 
Lloc: Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Assistents 
 
Alcalde: 
Joan Riera Comellas 
 
Regidors: 
Ivette Font Font 
Carles Orra Boix 
Pilar Sancho Orra 
Èric Vilamitjana Freixa 
 
Disculpa la seva absència: 
Maria Milagros Martínez Adan 
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. 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 Compte General de l’exercici 2015. 
7. Aprovació del Comptes de Gestió Recaptatòria realitzat per l’Organisme de Gestió 

Tributària durant l’exercici 2015. 
8. Nomenament representant de l’Ajuntament al Consorci d’Osona de Serveis 

Socials. 
9. Aprovació de la descripció de l’escut municipal. 
10.Mocions, 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 les actes dels dies 11 d’abril i 30 
de maig de 2016. 
 
2.- DESPATX 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-23/2016 de 5 de febrer de 2016: Convocatòria sessió ordinària del Ple. 
R-24/2016 de 6 d’abril de 2016: Llicència urbanística 4/2016. 
R-25/2016 de 6 d’abril de 2016: Acceptació subvenció -Foment de l’ocupació i de 
suport a la integració social-. 
R-26/2016 de 15 d’abril de 2016:Targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat i mobilitat reduïda. 
R-27/2016 de 18 d’abril de 2016: pròrroga del contracte “Serveis de 
Telecomunicacions”. 
R-28/2016 de 19 d’abril de 2016: Llicència urbanística 10/2016. 
R-29/2016 de 19 d’abril de 2016: Llicència urbanística 11/2016. 
R-30/2016 de 25 d’abril de 2016: Alta subministrament i connexió a la xarxa d’aigües. 
R-31/2016 de 26 d’abril de 2016: Assabentat inici activitat d’obertura d’un punt 
d’informació i servei de bar. 
R-32/2016 de 26 d’abril de 2016:Alta padró municipal d’habitants. 
R-33/2016 de 29 d’abril de 2016: Autorització de l’activitat de circulació motoritzada. 
R-34/2016 de 3 de maig de 2016: Aprovació conveni amb el Consell Comarcal per 
l’execució del projecte “Osona, territori camper”. 
R-35/2016 de 4 de maig de 2016: Comunicació obertura de les piscines de can Mateu 
i el Company. 
R-36/2016 de 9 de maig de 2016: Llicència urbanística 8/2016. 
R-37/2016 de 9 de maig de 2016: Llicència urbanística 9/2016. 
R-38/2016 de 9 de maig de 2016: Llicència urbanística 6/2016. 
R-39/2016 de 10 de maig de 2016: Autorització cessió pista poliesportiva. 
R-40/2016 de 10 de maig de 2016: Aprovació del conveni d’adhesió “Anem al teatre”. 
R-41/2016 de 17 de maig de 2016: Autorització de l’activitat de circulació motoritzada. 
R-42/2016 de 18 de maig de 2016:Convocatòria de subvencions pel foment de 
l’escolarització a l’escola de Vilanova de Sau. 
R-43/2016 de 18 de maig de 2016: Convocatòria de subvencions pel foment de la 
natalitat. 
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R-44/2016 de 18 de maig de 2016: Convocatòria de subvencions per la rehabilitació i 
construcció de nous habitatges. 
R-45/2016 de 18 de maig de 2016: Convocatòria de subvencions pel foment de la 
mobilitat dels joves en l’àmbit formatiu. 
R-46/2016 de 18 de maig de 2016: Convocatòria de subvencions per urgència social. 
R-47/2016 de 18 de maig de 2016: Convocatòria de subvencions per sufragar les 
despeses de sepeli. 
R-48/2016 de 19 de maig de 2016: Aprovació de la modificació del pressupost 1-
2016. 
R-49/2016 de 19 de maig de 2016: Aprovació de la modificació del calendari fiscal 
any 2016. 
R-50/2016 de 23 de maig de 2016: Declaració de dos dies de dol per la mort del Sr. 
Àngel Font Parramon, exalcalde de l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
R-51/2016 de 24 de maig de 2016: Convocatòria sessió extraordinària. 
R-52/2016 de 24 de maig de 2016: Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants. 
R-53/2016 DE 27 de maig de 2016: Inici expedient de disciplina urbanística. 
R-54/2016 de 24 de maig de 2016: Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants. 
R-55/2016 de 31 de maig de 2016: Empadronament 
R-56/2016 de 1 de juny: Contractació persona laboral en el marc dels Plans 
d’Ocupació de Diputació de Barcelona. 
 
D-04/2016 de 30 d’abril: Decret de despeses del mes de abril. 
D-05/2016 de 31 de maig: Decret de despeses del mes de maig. 
 
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 
maig 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 primer 
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. 
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6. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2015. 
 
Vist el compte general del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2015.  
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes va emetre el seu informe favorable del 
compte general de 2015, i que aquest, juntament amb els documents que el 
justifiquen, ha estat exposat al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anunci al 
BOP de Barcelona de data 9 de maig de 2016, i que durant aquest termini ni els vuit 
dies següents no s’ha formulat reclamació, havent informat de nou la Comissió 
Especial de comptes. 
 
Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost de l’Ajuntament corresponent a 
l’exercici 2015. 
 
Segon.- Trametre una còpia del compte a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al 
Tribunal de Cuentas. 
 
Tercer.- Facultar expressament i tant àmpliament com sigui de menester al senyor 
alcalde perquè formalitzi en nom de l’Ajuntament qualsevol document que sigui 
necessari en relació aquest acords. 
 
7. APROVACIÓ DEL COMPTES DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZAT PER 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2015. 
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 
amb els fons transferits a l’Ens.  
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:  
 
-Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015:  
 

Rebuts 10.956,73 

Liquidacions 1.663,22 

 
-Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015: 
 

Rebuts 11.648,37 

Liquidacions 7.712,18 

 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Per tot això el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents, els següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de 
Gestió Tributària durant l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per 
rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
 
Segon.- Trametre certificat del present acord a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
8. NOMENAMENT REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL CONSORCI 
D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS. 
 
En data 22 de juny el Ple de l’Ajuntament va designar com a representant de 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau al Consorci d’Osona de Serveis Socials a la regidora 
Sandra Blanch Vila. 
 
Atès que per motius laborals no és possible assistir a les reunions convocades per 
aquest ens, l’Ajuntament ha de procedir a un nou nomenament del representant. 
 
Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Nomenar a l’alcalde, Joan Riera Comellas, representant de l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau al Consorci d’Osona de Serveis Socials. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Consorci d’Osona de Serveis Socials. 
 
9. APROVACIÓ DE LA DESCRIPCIÓ DE L’ESCUT MUNICIPAL. 
 
El Ple en sessió de 11 d’abril de 2016 va acordar aprovar inicialment la incoació de 
l'expedient per a l'adopció de l'escut municipal de Vilanova de Sau atès que l'escut que 
actualment utilitza I'Ajuntament no respecta les normes de l'heràldica i no esta 
regularitzat d'acord amb la legislació vigent. 
 
A l’expedient s’incorporava 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” 
 
La present proposta ha estat sotmesa a informació pública al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya del dia 18 d’abril de 2016, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament 
i al web municipal, durant el termini de trenta dies hàbils. Durant l’esmentat termini no 
s’han presentat al·legacions. 
 
L’article 40.2 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, 
els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, disposa una vegada finalitzada la 
informació pública, correspon al Ple l’aprovació de la descripció de l’escut amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. 
 
Per l’exposat el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents, els següents 
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ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la següent descripció de l’escut municipal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Escut caironat: d’atzur, una rodeta d’esperó d’argent. Per timbre una corona de poble” 
 
Segon.- Donar trasllat d’acord, juntament amb l’expedient administratiu, al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i habitatge perquè emeti el 
corresponent informe i en doni trasllat a l’Institut d’Estudis Catalans. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per signar la documentació que sigui necessària en 
relació amb aquest acord. 
 
 
10.MOCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
MOCIONS 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LA CONCA DEL TER, A LA RECUPERACIÓ DEL CABAL 
ECOLÒGIC I A LA REDUCCIÓ DEL TRANSVASAMENT. 
 
Aquests darrers mesos s’està ultimant la 2a planificació hidrològica, pel sexenni 2016-
2021, de les conques hidrogràfiques europees fruit de les obligacions que estableix la 
Directiva Marc de l’Aigua (DMA) que afecta de Ple a l’estat ecològic del Delta de 
l’Ebre, espai d'alt valor estratègic en les migracions d'aus entre Europa i África, amb 
l’aprovació del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel 
govern espanyol, que té el rebuig de gran part de la societat catalana demostrat en la 
gran manifestació feta a Amposta el passat 7 de febrer. 
 
Des de terres gironines, en relació a la nostra part del territori com a garants de la seva 
preservació i reivindicació, volem posar de manifest la necessitat com a país de 
protegir i defensar el patrimoni natural, i en especial del riu Ter, en relació al seu cabal, 
el seu estat ecològic i el seu reconeixement.  
 
Tal com s’explica a la “Moció relativa a l’adopció de diverses mesures per a la defensa 
del cabal del Ter” que va ser aprovat per molts ajuntaments, consells comarcals i la 
Diputació de Girona el febrer de 2008, el riu Ter, fruit de la regulació del seu cabal a 
través dels embassaments i del constant transvasament d’aigua cap a altres conques 
internes catalanes, es troba sovint en unes condicions ecològiques extremadament 
precàries al seu pas per les comarques gironines.  
 
Els municipis de la conca del Ter han estat sempre solidaris amb gran part del territori 
català, especialment amb les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat ha servit, 
com s’ha fet públic des del Consorci del Ter en reiterades ocasions, per  contribuir al 
desenvolupament econòmic i social del nostre país. Tanmateix, estem en un punt, en 
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part a causa de períodes de sequera cada cop més freqüents, i en part pel sistemàtic 
transvasament d’aigua cap a altres conques catalanes, en què des de les comarques 
gironines exigim un replantejament d’aquesta situació, amb el benentès que això ha de 
suposar un avenç cap al desenvolupament sostenible del país. 
 
Durant els mesos de març a setembre de 2015, ha estat en exposició pública el Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) pel període 2016-2021. 
En aquest Pla de Gestió es proposa, entre d’altres aspectes, un nou règim de cabals 
de manteniment que són un 40% inferiors a aquells fixats al Pla Sectorial de Cabals de 
Manteniment (PSCM) aprovat per Acord de govern de 4 de juliol de 2006, per 
d’aquesta manera poder augmentar la capacitat de transvasament i fer front a les 
obligacions de la privatització de l’empresa Aigües Ter-Llobregat transvasant així 166 
hm3/any del riu Ter cap a la regió metropolitana de Barcelona.  
 
Aquesta reiterada sobreexplotació del riu Ter, que en els anys de no sequera suposa 
transvasar el 50% de la seva aigua a altres conques hidrològiques, provoca greus 
problemes al riu Ter, aigües avall del Pasteral, tal i com han posat de manifest les 
al·legacions presentades per diverses entitats al Pla, com el Consorci del Ter, la Junta 
Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter o la Plataforma Aigua és Vida. 
 
Durant el passat període de sequera extrema (anys 2007-2008), es varen assolir 
nivells de transvasament superior als 90% del cabal del riu, i la queixa reiterada de les 
entitats i organitzacions a l’entorn del riu Ter varen provocar el compromís del 
Conseller de Medi Ambient i President de l’Agència Catalana de l’Aigua a reduir 
paulatinament el cabal del riu Ter (Declaració de Celrà, 2008), fins assolir a l’any 2015 
els 115 hm3 com a màxim. 
 
En el Pla defineix el sistema Ter-Llobregat com una única conca. Malgrat es defineix el 
sistema de gestió com a “Ter-Llobregat” s’han de tractar les conques separadament, 
de manera que no perdin entitat ni se’n puguin desdibuixar les dades per a cada 
conca, la conca del Ter i la conca del Llobregat, especialment quan es parla de 
recursos i d’abastament. Si no es defineixen com dues entitats separades, es dóna a 
entendre que hi ha una única conca: el “sistema Ter-Llobregat”. 
 
En ple segle XXI i quan estem construint una nova República, hem de poder 
aconseguir evitar que sigui més beneficiosa per a l’estat ecològic del Riu Ter una llei 
franquista, vigent encara, tot i que també incomplerta sistemàticament, que no pas el 
que es preveu en el Pla de Gestió que es proposa des de l’ACA. 
 
Per tot això, es proposa al Ple d’aquesta corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
 

1. Manifestar i denunciar, una vegada més, l’agressió sistemàtica que pateix el riu 
Ter en el transvasament de la seva aigua. 
 

2. Manifestar el nostre total suport a les al·legacions presentades pel Consorci del 
Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, la plataforma Aigua és 
Vida de Girona al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i 
sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que les reculli totes en la redacció 
definitiva d’aquest Pla. 
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3. Donar públicament suport al Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris 
d’Aigües del Baix Ter, a la plataforma Aigua és Vida, i a totes les entitats que 
treballen per a la gestió sostenible i la protecció de los recursos hídrics del 
nostre país i oferir suport als actes que s'organitzin per difondre la seva tasca. 

 
4. Ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per a totes les masses 

d’aigua (superficials i subterrànies) de Catalunya que evitin el seu 
deteriorament i els permeti recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic, 
per a preservar-ne el llegat per a les generacions futures.  
 

5. Ratificar i exigir els compromisos establerts en la Declaració de Celrà de 2008 
signada pel govern de la Generalitat de Catalunya. 

 
6. Ratificar que la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) és la guia que ha regir la gestió 

de totes les masses d’aigua (tan superficials com subterrànies) a Catalunya i a 
Europa. L’aigua és un bé públic i com a tal, la seva planificació i gestió ha 
d’estar regida per l’interès públic. No pot estar en mans d'interessos privats i 
ser una eina d'especulació i mercadeig. 

 
7. Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que totes les estacions d’aforament 

existents a la conca del Ter funcionin correctament i es pugui garantir un accés 
constant, directe, continu i entenedor a les dades i informació sobre els cabals 
existents a cada moment; així mateix, augmentar el nombre d’estacions 
d’aforaments al llarg del curs del riu Ter i els seus principals afluents. 
 

8. Sol·licitar a Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d’una taula de 
treball a nivell català que inclogui tots els agents i territoris implicats, i que tingui 
la finalitat de buscar solucions definitives a la gestió de l’aigua al conjunt del 
país. 
 

9. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, al 
Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’aigües del Baix Ter i a la 
Plataforma Aigua és Vida de Girona. 
 

La present moció és aprovada per unanimitat dels membres assistents. 
 
PREGUNTES 
 
La regidora Pilar Sancho pregunta fins quan l’Ajuntament subministrarà energia 
elèctrica a la Botigueta de Sau. L’alcalde respon que fins el proper dimarts, ja que la 
companyia elèctrica, tot i que fa mesos que està avisada, encara no ha vingut a 
instal·lar el comptador i segons s’ha informat demà vindran a instal·lar-l’hi. 
 
L’alcalde informa als regidors que l’empresa que tenia d’encarregar-se dels serveis de 
socorrisme va comunicar la setmana passada que només podria encarregar-se de la 
contractació del socorrista i no del servei de bar. Per això s’està buscant a persones 
interessades del municipi. 
 
L’alcalde també comunica que aquest any també es celebrarà el Festival Bioritmo al 
municipi. 
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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 

mailto:vilanovas@diba.cat

