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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 28 DE 
NOVEMBRE DE 2016 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 08/2016 
Data: 28 de novembre 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 
Sandra Blanch Vila 
Pilar Sancho Orra 
 
Disculpa la seva absència: 
 
Carles Orra Boix 
Èric Vilamitjana Freixa 
 
 
Secretari-Interventor accidental: 
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 modificació pressupost núm. 6/2016. 
7. Aprovació pressupost de l’exercici 2017. 
8. Adquisició directa  de dues naus per destinar-les a magatzem municipal. 
9. Aprovar la creació dels fitxers informatitzats del municipi de Vilanova de Sau que 

contenen dades de caràcter personal. 
10. Loteria de Nadal 2016.   
11. Aprovació conveni de Cooperació per a la implantació i execució del Pla 

d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca d’Osona. 
12. Aprovació conveni amb el Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per la 

Defensa dels Animals d’Osona per la recollida i acollida d’animals de companyia 
abandonats o perduts. 

13.  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 3 i 24 
d’octubre de 2016. 
 
Tot i així, la regidora Pilar Sancho vol deixar constància que aprova l’acta del dia 23 
d’octubre en el benentès que l’acord no representi un increment dels tributs 
municipals. 
 
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-103/2016 de 27 de setembre: Convocatòria de sessió ordinària del Ple. 
R-104/2016 de 30 de setembre: Modificació llicència urbanística Exp.4/2016. 
R-105/2016 de 6 d’octubre: Concessió de subvencions municipals destinades al 
foment de la natalitat. 
R-106/2016 de 6 d’octubre: Concessió de subvencions municipals corresponent a 
l’ajut per el foment de la rehabilitació d’edificis. 
R-107/2016 de 10 d’octubre: Comunicació prèvia d’obres menors. Exp.18/2016. 
R-108/2016 de 10 d’octubre: Alta padró d’habitants. 
R-109/2016 de 14 d’octubre: Alta padró d’habitants. 
R-110/2016 de 17 d’octubre: Convocatòria sessió extraordinària. 
R-111/2016 de 25 d’octubre: Alta padró d’habitants. 
R-112/2016 de 26 d’octubre: Aprovació calendari fiscal 
R-113/2016 de 31 d’octubre: Renúncia llicència d’obres. 
R-114/2016 de 7 de novembre: Alta padró d’habitants. 
R-115/2016 de 14 de novembre: Alta padró d’habitants. 
R-116/2016 de 14 de novembre: Aprovació conveni per la realització projecte “cantem 
junts”. 
R-117/2016 de 18 de novembre: Acceptació subvenció Diputació de Barcelona 
“Programa complementari de suport a la inversió local”. 
 
D-09/2016 de 30 de setembre: Decret de despeses del mes de setembre. 
D-10/2016 de 31 d’octubre: Decret de despeses del mes d’agost. 
 
Per tot això el Ple es dóna per assabentat. 
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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’octubre 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. 

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 tercer 
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 MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚM. 6/2016. 

Per Providència de l'Alcaldia de data 14 de novembre de 2016 s'inicia l'expedient per a 
l'aprovació de la modificació núm. 6 del pressupost general de l'exercici 2016, 
mitjançant suplement de crèdit. En data 14 de novembre el secretari-interventor ha 
emès els informes  previstos per les lleis 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l'article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.  
 
2. Segons la normativa d'hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de 
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit.  
 
3. El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous 
o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei.  
 
4. Segons l'article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del règim local, l'aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l'Ajuntament per majoria simple.  
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5. Cal tenir en compte l'article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l'article 3 i 11 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF) en quant a què l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes 
les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques 
i resta d'entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d'estabilitat 
pressupostària.  
 
Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit número 6 del pressupost general 
de l'exercici de 2016 de suplement de crèdit, per import de 47.000,00 €, que cal 
finançar mitjançant majors ingressos, d'acord amb el següent detall: 
 
DESPESA A FINANÇAR: 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació Dotació 
actual 

modificacions Previsions 
definitives 

1621.22700 ESCOMBRARIES 48.000,00 12.000,00 € 60.000,00 € 

161.22500 CÀNON ACA 12.500,00  2.000,00 € 14.500,00 € 

165. 22100  SUBMINISTRAMENT 
ELECTRICITAT 

19.000,00  3.000,00 € 21.000,00 € 

334.22609 ACTIVITATS 
CULTURALS I 
ESPORTIVES 

10.500,00  3.200,00 € 13.700,00 € 

454.21000 INFRAESTRUCTURES 
I BÉNS NATURALS 
(REP.MANTENIMENT 
I CONSERVACIÓ) 

20.000,00 20.000,00 € 40.000,00 € 

932 22708 SERVEI DE 
RECAPTACIÓ 

1.000,00  6.800,00 € 7.800,00 € 

   47.000,00 €  

 
FINANÇAMENT  
Majors ingressos Partida  Denominació  Quantia  

11300 IMPOSTOS DE NATURALESA 
URBANA 

47.000,00 € 

 
 
SEGON.- Exposar al públic l’expedient, mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí 
Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal, per un 
termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions de 
l’edicte esmentat, per tal que els interessats el puguin examinar i presentar-hi les 
reclamacions que considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació durant 
el termini assenyalat, l’expedient es considerarà definitivament aprovat 
 
L’alcalde manifesta que la despesa de la recollida de residus s’ha incrementat 
notablement  i que s’està buscant solucions per tal que aquesta no es vagi 
incrementant.  

Actualment s’estan pesant el residus que generen les cases de colònies per tal 
d’estudiar quina despesa representa la recollida en aquestes activitats i poder adoptar 
les mesures adequades. 
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7. APROVACIÓ PRESSUPOST  DE L’EXERCICI 2017. 

Elaborat el pressupost general per a l’exercici de 2017, les bases d’execució i la 
plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, 
en la forma prevista en l’article 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Examinada la proposta de pressupost per capítols i articles i detalls de despeses i 
d'ingressos del mencionat projecte, les memòries, certificacions i altres escrits adjunts i 
que resumit per capítols és el següent: 

 

ESTAT D’INGRESSOS 
  Capítol 1.- Impostos directes  
 

    306.500,00€  

Capítol 2.- Impostos indirectes 
 

       1.000,00€  

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 
 

      72.700,00€  

Capítol 4.- Transferències corrents 
 

    144.187,00€  

Capítol 5.- Ingressos patrimonials 
 

       1.150,00€  

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals  
 

0,00 € 

Capítol 7.- Transferències de capital 
 

    591.388,16€  

  
 1.116.925,16€  

   ESTAT DE DESPESES 
  Capítol 1.- Despeses de personal 
 

    171.194,51€  

Capítol 2.- Despeses corrents en béns i serveis     283.111,00€  

Capítol 4.- Transferències corrents 
 

      45.368,32€  

Capítol 6.- Inversions reals  
 

    617.251,33€  

   

  
 1.116.925,16€  

 
Quedant el total de despeses fixat en un milió cent setze mil nou-cents vint-i-cinc euros 
amb setze cèntims i el d'ingressos en la mateixa quantitat, per tant, el pressupost 
queda anivellat.  
 
Per tot això, el Ple adopta, tot i el vot en contra de la regidora Pilar Sancho, els 
següents. 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost municipal i tots els documents que l’integren 
per a l'exercici de 2017 d'acord amb els estats exposats.  
 
Segon. Aprovar la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball reservats 
a funcionaris i personal laboral:  
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DENOMINACIÓ 
DEL LLOC 

Enquadrament 
orgànic 

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS 
ALTRES 

CARACTERÍSTIQUES  

 
 
 
 

Àmbit de treball GRUP C.D. Escala 
Jornada 
setmanal 

Reserva de lloc 

 
 
 

Dotació 
 

Secretari/ària-
Interventor/a 

SG A1 21 HN 37.5 FHN 

 
1 

Administratiu/
va 

SG C1   AG 30 L 
1 

Tècnic/a 
suport jurídic 

SG A1 20 AE 30 F 
1 

Monitor/a de 
menjador 

SP AP   AE 23 L 
1 

Operari/ària de 
manteniment 

ST AP   AE 37,5 L 
1 

 
 
Tercer. Aprovar igualment les Bases d'execució del pressupost.  
 
Quart. Aprovar els controls següents que consten a l’informe d’intervenció: l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, l’objectiu del deute i estimació de la regla de la despesa. 
 
Cinquè. Exposar el pressupost, la plantilla de personal i les bases d’execució, durant 
un termini de 15 dies hàbils mitjançant edicte publicat al BOPB i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, als efectes d’examen i possibles reclamacions.  
 
Sisè. Finalitzat el termini d'exposició i resoltes les reclamacions presentades, enviar 
còpia certificada del pressupost definitiu a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació 
d'Hisenda, junt amb la resta de documentació.  
 
Setè. De no presentar-se reclamacions, el pressupost, la plantilla de personal, les 
bases d’execució i els controls d’estabilitat pressupostària, es consideraran 
definitivament aprovats, sense necessitat de nou acord. 

 

La regidora Pilar Sancho justifica el seu vot en contra perquè el projecte conjunt 
d’urbanització del Passeig Jacint Verdaguer i la rotonda s’haurien de separar i la 
despesa relativa a la rotonda s’hauria de destinar a l’arranjament del mur del camp de 
futbol. 

L’alcalde respon que s’està treballant en l’arranjament del mur. Es va demanar una 
subvenció de suport tècnic a la Diputació; si aquesta es concedeix es podrà decidir 
quina és la millor opció i es podrà quantificar. 
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8. ADQUISICIÓ DIRECTA  DE DUES NAUS PER DESTINAR-LES A MAGATZEM 
MUNICIPAL 

Aquest Ajuntament ha instruït l’expedient relatiu a l’adquisició directa de la propietat 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 

 

Mitjançant l’informe de l’arquitecte municipal s’ha acreditat que l’import de la taxació 

pericial del bé és superior al preu de venda ofert pel propietari, com també que es 

donen les causes justificatives per procedir a l’adquisició directa, relatives a les 

peculiaritats del bé per a l’adequada prestació del servei i a les limitacions del mercat 

immobiliari, d’acord amb l’article 30.1.a) del Reglament de patrimoni dels ens locals, 

aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

 

S’ha procedit a l’aprovació inicial i submissió a informació pública del corresponent 

plec de clàusules administratives particulars, que ha estat aprovat definitivament per 

manca de presentació d’al·legacions durant el termini d’informació pública. 

 

S’ha sol·licitat així mateix l’informe preceptiu del Departament de Governació, 

Administracions Públiques i habitatge de la Generalitat de Catalunya, que ha resultat 

favorable a l’adquisició directa de l’immoble. 

 

Consta acreditat en l’expedient, segons informe de l’interventor municipal, que hi ha 

dotació suficient per atendre el pagament del preu del contracte. 

 

La competència per decidir sobre l’adquisició del bé en qüestió correspon al Ple 

municipal, a tenor de la disposició addicional segona 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 

 
Atesa la conveniència per als interessos municipals de procedir a l’esmentada 
adquisició, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS: 

 

Primer.- Adquirir a títol de compravenda els següents immobles amb les següents 

dades registrals , amb plena subjecció al plec de clàusules administratives particulars 

aprovat inicialment per acord plenari de data 3 d’octubre de 2016 i esdevingut definitiu 

per manca d’al·legacions durant el termini d’informació pública. 

 
 
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 
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Segon.-  Autoritzar i disposar del crèdit de 125.000 euros, amb càrrec a la partida 169 

62200 del pressupost municipal vigent, per atendre el pagament del preu de la 

compravenda prèviament acordada. 

 

Tercer.-  Facultar a l’alcalde perquè procedeixi a signar en nom d’aquest Ajuntament 

tots els documents públics i privats necessaris per a l’execució dels presents acords. 

 

Quart.- Notificar els presents acords al Sr. Ramon Codina Soler i a la senyora 

Montserrat Vila Clotet, com a venedors, tot requerint-los a comparèixer davant el notari 

que es designarà per a l’atorgament de la corresponent escriptura de compravenda. 

 

Cinquè.- Procedir a inscriure l’esmentat immoble al Registre de la Propietat i a 

l’inventari municipal, un cop formalitzada la compravenda en escriptura pública. 
 

9.APROVAR LA CREACIÓ I MODIFICACIÓ DELS FITXERS INFORMATITZATS 
DEL MUNICIPI DE VILANOVA DE SAU QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL. 
 
La Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en 
endavant LOPD) que  té com a objecte principal garantir i protegir els drets 
fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i 
familiar, estableix en l’article 20.1 de la LOPD que la creació, modificació i supressió 
dels fitxers de les administracions públiques que continguin dades de caràcter 
personal, només  es podrà dur a terme en virtut de l’aprovació d’una disposició 
general publicada en el diari oficial corresponent, i en l’apartat 2 detalla la informació 
mínima que haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers 
automatitzats. 
 
L’article 39 de la LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre 
general de protecció de dades,  un cop publicada la disposició general de creació, 
modificació o supressió del fitxer automatitzat. 
  
De conformitat amb l’article 20 de la LOPD i l’art. 22.2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local,  
 
Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la creació dels fitxers automatitzats que a continuació es detallen, 
afegint al ja existent (ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÓMICA LOCAL- BOPB 08/08/2007-) 
d’acord amb les especificacions descrites en els annexos que consten a l’expedient : 
         
FITXER 01: REGISTRE D’ENTRADES I DE SORTIDES DE DOCUMENTS 
FITXER 02: PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 
FITXER 03: LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I D’ACTIVITATS 
FITXER 04: GESTOR D’INFORMACIÓ D’ACTIVITATS 
FITXER 05: GESTIÓ ECONÒMICA 
FITXER 06: GESTIÓ TRIBUTS 
FITXER 07: SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
FITXER 08: PROTECCIÓ CIVIL 
FITXER 09: GESTIÓ DE PERSONAL 
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FITXER 10: CENS D’ANIMALS DE COMPANYIA 
FITXER 11: DECLARACIÓ D’INTERESSOS DELS MEMBRES ELECTES 
FITXER 12: ACTIVITATS LUDIQUES 
 
 
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la disposició de 
creació dels fitxers automatitzats, així com els annexos que l’acompanyen, per tal que 
es puguin formular reclamacions en el termini de 30 dies hàbils. Si no hi ha cap 
reclamació en contra es considerarà aprovada definitivament la disposició sense 
necessitat de cap més publicació. 
 
Tercer.- Inscriure en el Registre general de protecció de dades de l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades la creació dels fitxers relacionats en el punt primer d’aquest 
acord. 
 

10.-LOTERIA NADAL 2016 

Atès que és costum que l’Ajuntament de Vilanova de Sau, en motiu de les festes de 
Nadal, obsequiï als veïns una participació de la loteria del sorteig que es celebra a 
Madrid el 22 de desembre.  

Atès que aquest any es vol continuar amb aquesta tradició i per això l’Ajuntament ha 
adquirit 35 dècims del número 22542 pel sorteig que tindrà lloc el proper 22 de 
desembre de 2016.  

Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents 

ACORDS: 

Primer-  Aprovar que la participació dels veïns, treballadors i col·laboradors de 
l’Ajuntament al número 22542 del sorteig de la Loteria de Nadal d’enguany és la 
següent: 

Loteria distribuïda als veïns i treballadors i col·laboradors de l’Ajuntament: 634,00€ (2 
euros per persona) 

Ajuntament: 66,00€ 

Segon.- Fer constar que el nombre de veïns beneficiaris és el nombre total de veïns a 
data 18 de novembre de 2016, segons consta en llista adjunta, on consten també els 
treballadors i col·laboradors de l’Ajuntament beneficiaris de les participacions.  
 
Tercer.-  En el supòsit que en el número 22542 sortís agraciat amb el reintegrament 
de la quantitat pagada per l’Ajuntament, aquesta quantitat es destinaria en la loteria del 
sorteig del Nen que tindrà lloc el dia 6 de gener de 2017, essent beneficiaris les 
mateixes persones que pel sorteig de Nadal.  
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11. APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ I 
EXECUCIÓ DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ 
CIVIL DE LA COMARCA D’OSONA. 
 

Atès que el Consell Comarcal d’Osona ha elaborat el Pla d’Assistència i Suport (PAS) 
en matèria de Protecció Civil de la Comarca d’Osona. 
 
Atès que aquest Pla té com a objectiu donar suport i assistència als municipis de la 
comarca en les tasques de planificació i prevenció, d’emergències i de rehabilitació 
definides en l’àmbit de la protecció civil. 
 
Vist el conveni de col·laboració presentat per part del Consell Comarcal d’Osona i 
trobat conforme. 
 
Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de Cooperació per a la implantació i execució del Pla 
d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca d’Osona entre el 
Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
 
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde, a l’efecte que 
pugui executar aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona per tal que es pugui 
procedir a la signatura del referenciat Conveni. 
 
 

12.APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I 
L’ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSA DELS ANIMALS D’OSONA PER LA 
RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O 
PERDUTS. 

 
Examinat el text del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal 
d'Osona, l'Associació per a la Defensa dels Animals d'Osona i l'Ajuntament de 
Vilanova de Sau, per a la recollida i acollida d'animals de companyia abandonats i 
perduts, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar el conveni marc de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal 
d'Osona, l'Associació per a la Defensa dels Animals d'Osona i l'Ajuntament de 
Vilanova de Sau, per a la recollida i acollida d'animals de companyia abandonats i 
perduts. 
 
Segon. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de l'esmentant conveni. 
 

Tercer. Comunicar l’ acord al Consell Comarcal d'Osona. 
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13.MOCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
PREGUNTES 
 
No hi ha preguntes a formular 
 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-dues hores i cinc minuts, 
l’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari accidental, estenc aquesta acta. 
 
        Vist i plau 
El Secretari accidental      L’Alcalde 
 
 
 
 
Jordi Gros Roca      Joan Riera Comellas 
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