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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 3 
D’ABRIL DE 2017 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 04/2017 
Data: 3 d’abril de 2017 
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 
Pilar Sancho Orra 
 
Disculpa la seva absència: 
 
Èric Vilamitjana Freixa 
Sandra Blanch Vila 
 
 
 
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. Modificació de la denominació del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) a 

grup municipal de Partit Demòcrata (PDeCAT). 
6. Delegació de  la gestió en matèria de recollida de residus municipals a favor del 

Consell Comarcal d'Osona. 
7. Aprovació de la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntaments 

perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 
2017 de conformitat amb la resolució GAH/695/2017, de 28 de març i el decret 
69/2008 d’1 d’abril. 

8. Mocions 
9.    Precs i preguntes. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vilanovas@diba.cat


                                                                                                           
       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 

 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
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 6 de febrer i 
6 de març de 2017. 
 
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-003/2017 de 1 de febrer: Convocatòria de sessió ordinària del Ple. 
R-004/2017 de 6 de febrer: Llicència urbanística Exp. 1/2017 
R-005/2017 de 13 de febrer: Aprovació d’una sol·licitud en el marc de la convocatòria 
del catàleg d’activitats i serveis locals 2017 de Diputació de Barcelona. 
R-006/2017 de 14 de febrer: Informació pública d’un projecte d’actuació específica en 
sòl no urbanitzable per la construcció d’una àrea d’autocaravanes. 
R-007/2017 de 16 de febrer: Llicència urbanística Exp. 2/2016. 
R-008/2017 de 17 de febrer: Aprovació de la memòria tècnica i valorada per 
l’adquisició d’una estació meteorològica a Vilanova de Sau. 
R-009/2017 de 20 de febrer: Alta padró d’habitants. 
R-010/2017 de 20 de febrer: Aprovació del Pla pressupostària a mitjà termini. 
R-011/2017 de 20 de febrer: Alta padró d’habitants. 
R-012/2017 de 24 de febrer: Aprovació Liquidació del pressupost exercici 2016. 
R-013/2017 de 28 de febrer: Convocatòria de sessió extraordinària del Ple. 
R-014/2017 de 28 de febrer: Incorporació de romanent de crèdit provinent de l’exercici 
2016. 
R-015/2017 de 6 de març: Acceptació subvencions del fons de prestació del catàleg 
de serveis 2017 de Diputació de Barcelona. 
R-016/2017 de 6 de març: Llicència urbanística Exp. 3/2017 
R-017/2017 de 7 de març: Adjudicació del contracte menor de serveis per la direcció 
d’obres i coordinació de seguretat i salut de l’obra “Construcció d’una mini rotonda a la 
cruïlla de la ctra. N-141d i urbanització del Passeig Jacint Verdaguer”. 
R-018/2017 de 8 de març: Acceptació de la subvenció -Programa complementari de 
foment de l’ocupació local 2017-2018; línia de dinamització econòmica dels petits 
municipis (línia 2)-. 
R-019/2017 de 9 de març: Alta padró d’habitants. 
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R-020/2017 de 20 de març: Aprovació prèvia del projecte d’actuació específica 
d’interès públic en sòl no urbanitzable per la instal·lació d’una àrea d’autocaravanes a 
la finca denominada els Vernets de ca la Marta 
 
 
D-01/2017 de 31 de gener: Decret de despeses del mes de gener. 
D-02/2017 de 28 de febrer: Decret de despeses del mes de febrer. 
 
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 28 de 
febrer de 2017, 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.MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) A GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA 
(PDECAT). 

En data 22 de juny de 2015, el Ple de l’Ajuntament va acordar la creació del grups 
municipals d’acord amb els escrits presentats per les diferents llistes electorals amb 
representació a l'Ajuntament en el què s’indicava denominació dels grups i càrrecs 
dins el grup de cada un dels regidors. 
 

En data 23 de març de 2017, el grup municipal de Convergència i Unió ha sol·licitat el 
canvi de denominació del seu grup municipal passant a denominar-se Grup Municipal 
de Partit Demòcrata “PDeCAT”. 

Per tot això el Ple es dóna per assabentat. 

 

6.-  DELEGACIÓ DE  LA GESTIÓ EN MATÈRIA DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
MUNICIPALS A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA 
 

1. L’Ajuntament de Vilanova de Sau, té encomanat al Consell Comarcal d'Osona, la 
prestació del servei de recollida selectiva de multiproducte amb contenidors de càrrega 
lateral a tot el terme municipal de Vilanova, així com la recollida selectiva del vidre, la 
recollida selectiva de la fracció resta, el servei de deixalleria mòbil i el servei de caixa 
d’andròmines. 
 

2. L'Ajuntament de Vilanova de Sau i el Consell Comarcal d'Osona han arribat a un 
nou acord, articulat mitjançant un Conveni interadministratiu, pel qual el Consell es fa 
càrrec de la recollida i gestió dels residus urbans municipals, en concret: 

- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta 
gestora/transferència o un dipòsit controlat autoritzat. 
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- La recollida  de la fracció MP i VIDRE i el seu transport a una planta 
gestora/transferència o un dipòsit controlat autoritzats. 

 
3. La Llei de Bases de Règim Local i el Text refós de la Llei Municipal de Catalunya - arts. 

26 1.a) i 67 a) - estableixen la competència municipal sobre els serveis mínims de 

recollida de residus urbans, en el mateix sentit l’art. 67 de la llei municipal reconeix les 
competències municipals pel que fa a la recollida i tractament dels residus. 

 

4. L’exercici de les competències municipals està sotmesa als termes que disposi la 
legislació de I’Estat i de les Comunitats autònomes (art. 25.2 de la Llei de Bases) i art. 25 
del DL 4/2003 de l’Organització comarcal de Catalunya estableix que els consells 
comarcals podran exercir competències, entre d’altres, en aquelles matèries que li 
deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. 
 

5. La transferència de funcions o activitats, qualsevulla que sigui la forma que adopti 

(delegació o altres fórmules de col·laboració interadministrativa requereix un acord 

plenari qualificat de majoria absoluta a tenor del que disposa I’article 47, 2,h) de la Llei de 

Bases; 114.3 e) del DL 2/2003 i 309.2 del D. 179/1995 de 13 de juny.  
 
6. Per acord del Ple del Consell Comarcal de 29 de novembre de 1995 es va acordar 
gestionar el servei de recollida de residus mitjançant la creació d’una empresa mixta. 
El Consell comarcal va convocar i licitar el concurs per a la selecció del soci privat que 
havia de constituir, juntament amb el Consell, la societat d’economia mixta a qui 
s’encomanava la gestió de residus, el qual va ser adjudicat a la mercantil CESPA SA. 
El 4 de juliol de 1996 es va constituir la societat d’economia mixta Recollida de 
Residus d’Osona SL, la qual, de conformitat amb allò previst a la clàusula 40ena del 
Plec, “apareix davant del Consell Comarcal com un contractista, amb les obligacions i 
els drets propis d’un concessionari de serveis”, en les condicions definides en el propi 
Plec.  
 
7. El Consell Comarcal té encomanada la prestació del servei de Recollida de residus 
a la societat d’economia mixta Recollida de Residus d’Osona SL, en virtut del 
contracte adjudicat l’any 1996 i que aquesta encomana encara és vigent en el moment 
present. 
 
 
8. Tenint en compte doncs que la normativa recull la possibilitat d’exercici de la 
competència municipal sobre la recollida, tractament dels residus urbans mitjançant la 
transferència de funcions o encomanda de gestió i que la comarca té atribuïdes 
competències en aquelles matèries que li deleguin o li encarreguin de gestionar els 
municipis,  
 
Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels cinc regidors presents, dels set que 
formen el Ple municipal, els següents  

  
ACORDS 

 
Primer- Delegar la gestió dels residus municipals, la titularitat de la qual ostenta aquest 
Ajuntament, a favor del Consell Comarcal d'Osona, amb l'abast i les condicions que 
estableixen aquest acord i el conveni que s'ha de signar per regular aquesta delegació. 
L’exercici d’aquesta delegació comportarà la resolució de l’encomana efectuada en el seu 
dia. 
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En concret s’efectua delegació següent: 

- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta 
gestora/transfarència o un dipòsit controlat autoritzat. 

- La recollida  de la fracció MP i VIDRE i el seu transport a una planta 
gestora/transferència o un dipòsit controlat autoritzats. 

 
Segon.- Aprovar el model de conveni a signar entre aquest Ajuntament i el Consell 
Comarcal, que ha de regular aquesta delegació. 
 
Tercer.- Disposar que el contingut de la delegació abastarà l'exercici de les funcions 
previstes al conveni que s'aprova en aquest mateix acte, i també la potestat 
reglamentària. 
 
Quart.- Disposar que aquest Ajuntament podrà dictar instruccions tècniques de caràcter 
general i obtenir en qualsevol moment informació sobre la gestió, per analogia amb el 
que preveu l'article 27 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
Cinquè.- Disposar que les compensacions econòmiques per la prestació dels serveis que 
es derivin d'aquesta delegació de funcions seran les previstes en el conveni regulador, 
les quals es revisaran en la forma que s'hi preveu. 
 
Sisè.- Puntualitzar que per realitzar i executar les funcions delegades, el Consell 
Comarcal s'atendrà a l'ordenament local, al reglament del servei i a la resta de la seva 
normativa interna pròpia, en virtut de les seves facultats d'autoorganització per gestionar 
els serveis delegats. 
 
Setè.- Acceptar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova de Sau al contracte existent 
entre el Consell Comarcal i Recollida de Residus d’Osona SL., derivada de la 
delegació que s’acorda en el dia d’avui, relativa a la gestió de la prestació del servei de 
recollida de residus municipals. L’esmentada adhesió es formalitzarà mitjançant la 
signatura del conveni marc aprovat pel Consell en data 26 de març de 2014. 
 
Vuitè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal mitjançant una certificació, a l'efecte 
que aquest, per la seva part, accepti la delegació ara conferida i, un cop acceptada, ho 
faci públic en la forma prevista legalment, per a coneixement de tothom. 
 
Novè.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester el senyor 
alcalde perquè dicti les resolucions necessàries per desenvolupar  aquest acord de la 
forma més eficaç, i perquè, en nom i en representació de l'Ajuntament, subscrigui el 
conveni que ha de regular aquesta delegació i qualsevol altre document que sigui 
necessari. 
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El Ple acorda per unanimitat dels cinc regidors presents, dels set que formen el Ple 
municipal, introduir el present punt a l’ordre del dia per urgència ja que el termini de 
presentació de la subvenció finalitza abans que el proper Ple ordinari. 
 
7.APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR 
DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS 
CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2017 DE CONFORMITAT AMB 
LA RESOLUCIÓ GAH/695/2017, DE 28 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/695/2017, de 28 de març convoca l’atorgament de compensacions econòmiques 
a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes 
locals per a l’exercici 2017.  
 
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 2017 de 12.398,76 
euros. 
 
Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels cinc regidors presents, dels set que 
formen el Ple municipal, 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 2017. 
 
Segon.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge 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 2017, d’acord amb les bases de la convocatòria establertes en el Decret 
69/2008, d’1 d’abril, amb la convocatòria GAH/695/2017, de 28 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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8. MOCIONS 
 
No s’han presentat mocions 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES. 
 
La regidora Pilar Sancho Orra té un dubte sobre la factura relativa a la reparació de 
l’elevador. L’alcalde respon que en aquesta factura hi ha altres conceptes a més de la 
reparació pròpiament dita. 
 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hora i quaranta-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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