
                                                                                                           
       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 4 DE 
DESEMBRE DE 2017 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 11/2017 
Data: 14 de desembre 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 
Èric Vilamitjana Freixa 
 
Disculpa la seva absència: 
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. Aprovació modificació pressupost núm. 6/2017. 
6. Aprovació pressupost de l’exercici 2018. 
7. Aprovació del Pla Local de Joventut 
8. Loteria de Nadal 2017.   
9. 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 16 d’octubre, 
26 d’octubre i 24 de novembre 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-082/2017 de 9 d’octubre: Convocatòria de sessió ordinària del Ple. 
R-083/2017 de 11 d’octubre: Aprovació certificació núm.1 de construcció de 
minirotonda a la cruïlla de la N-141D i urbanització del passeig J. Verdaguer. 
R-084/2017 de 11  d’octubre: Delegació de competències per la celebració de 
matrimoni civil. 
R-085/2017 de 17 d’octubre: Atorgament de subvenció per sufragar les despeses de 
sepeli, convocatòria 2017. 
R-086/2017 de 23 d’octubre: Convocatòria de sessió extraordinària del Ple. 
R-087/2017 de 30 d’octubre: Llicència urbanística Exp.11/2017. 
R-088/2017 de 30 d’octubre: Comunicació prèvia d’obres menors. Exp.14/2017. 
R-089/2017 de 30 d’octubre: Comunicació prèvia d’obres menors. Exp.15/2017. 
R-090/2017 de 30 d’octubre: Aprovació inicial de la memòria valorada “Construcció 
d’un nou accés a l’edifici de l’Ajuntament”. 
R-091/2017 de 2 de novembre: Aprovació modificació pressupost Exp. 5/2017. 
R-092/2017 de 13 de novembre: Aprovació calendari fiscal any 2018. 
R-093/2017 de 13 de novembre: Convocatòria de sessió extraordinària del Ple. 
R-094/2017 de 13 de novembre: Aprovació certificació núm.2 de construcció de 
minirotonda a la cruïlla de la N-141D i urbanització del passeig J. Verdaguer. 
R-095/2017 de 30 d’octubre: Llicència urbanística Exp.12/2017. 
R-096/2017 de 17 de novembre: Llicència urbanística Exp.17/2017. 
R-097/2017 de 24 de novembre: Aprovació Conveni SGAE 
 
D-09/2017 de 30 de setembre: Decret de despeses del mes de setembre. 
D-10/2017 de 31 d’octubre: Decret de despeses del mes d’octubre. 
 
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 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. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚM. 6/2017. 
 

Per Providència de l'Alcaldia de data 28 de novembre de 2017 s'inicia l'expedient per a 
l'aprovació de la modificació núm. 6 del pressupost general de l'exercici 2017, 
mitjançant suplement de crèdit. En data 28 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.  
 
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 aprova 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 2017 de suplement de crèdit, per import de 21.000,00 €, que cal 
finançar mitjançant baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses 
del pressupost vigent, d'acord amb el següent detall: 
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DESPESES A FINANÇAR: 
 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació  Dotació 
actual 

modificacions Previsions 
definitives 

450.633 MILLORA 
EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 

61.253,84 +21.000 82.253.84€ 

 
FINANÇAMENT  
 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació Dotació 
actual 

modificacions Previsions 
definitives 

920.12000 RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 
FUNCIONARIS 

26.683,60 -13.000,00 13.683,60 

920. 12100 COMPLEMNTS DE 
DESTÍ 

14.210,62 -8.000,00 6.210,62 

   21.000,00 €  

 
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. 
 
6.APROVACIÓ PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018. 
 
Elaborat el pressupost general per a l’exercici de 2018, 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  
 

    307.500,00€  

Capítol 2.- Impostos indirectes 
 

       1.000,00€  

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 
 

86.175,00€  

Capítol 4.- Transferències corrents 
 

    139.471,00€  

Capítol 5.- Ingressos patrimonials 
 

       660,00€  

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals  
 

 0,00 € 

Capítol 7.- Transferències de capital 
 

157.500,00€  

  
 692.306,00€  

ESTAT DE DESPESES 
  Capítol 1.- Despeses de personal 
 

172.906,45 €  

Capítol 2.- Despeses corrents en béns i serveis     288.656,23€  

Capítol 4.- Transferències corrents 
 

      40.743,32€  

Capítol 6.- Inversions reals  
 

190.000,00€  

  
 692.306,00€  
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Quedant el total de despeses fixat en sis-cents noranta-dos mil tres-cents sis euros i el 
d'ingressos en la mateixa quantitat, per tant, el pressupost queda anivellat.  
 
Per tot això el Ple aprova amb els vots dels regidors Joan Riera Comellas, Maria 
Milagros Martínez Adan, Ivette Font Font i Carles Orra Boix, tot i els vots en contra 
dels regidors Pilar Sancho Orra i Èric Vilamitjana Freixa, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost municipal i tots els documents que l’integren 
per a l'exercici de 2018 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:  
 

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. 
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La regidora Pilar Sancho justifica el vot en contra del seu grup municipal perquè no 
se’ls ha deixat participar en la confecció del pressupost. 
 
7.APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 
La llei 33/2010, d’1 d’octubre de Polítiques de Joventut regula en el seu article 13 les 
competències complementàries dels Ajuntaments en matèria de Joventut, entre les 
que destaca detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins llur territori, 
així com elaborar els Plans Locals de Joventut. 

El Pla Local de Joventut de Vilanova de Sau, elaborat per la tècnica de joventut 
compartida, Gemma Collell Coromina, té com a finalitat donar un fort impuls a les 
polítiques de joventut al municipi i fer front a les necessitats i demandes de la població 
juvenil.  
 
El Pla Local de Joventut de Vilanova de Sau  és una eina de planificació estratègica 
per orientar les polítiques de joventut del municipi. La planificació de les polítiques és 
un procés que ens permet, en primer lloc, conèixer la realitat juvenil i les polítiques del 
municipi, en segon lloc, prioritzar aquelles necessitats que podem treballar tenint en 
compte els recursos dels que disposem i finalment, dirigir i avaluar les polítiques i 
actuacions dissenyades. Tot aquest procés és imprescindible per garantir l’adequació i 
la incidència de les polítiques en el territori. 
 
El Pla fa un anàlisi de la realitat juvenil i un altre de les polítiques de joventut del 
municipi. Ambdós anàlisis ens ajudaran a identificar les principals necessitats, 
inquietuds i problemàtiques  dels joves del municipi i els recursos i propostes que des 
de la regidoria de joventut s’han aportat per tal de treballar-les. Fruit d’aquet anàlisi, i 
en forma de conclusions i orientacions, defineix l’apartat del diagnòstic que estableix 
les principals necessitats i les línies de treball a seguir durant els pròxims quatre anys. 
 
A  l’apartat del pla d’actuació, es detallen les actuacions, la temporalització, els 
recursos i el model d’avaluació de les polítiques dissenyades. Aquestes polítiques, 
fonamentades en tot el procés de definició del pla, són el final d’una seqüència lògica i 
esdevenen una guia pràctica a seguir durant els pròxims quatre anys. 
 
 El Pla Local de joventut ha d’esdevenir un element dinamitzador i potenciador de la 
cohesió social, la participació juvenil i l’autonomia dels i les joves en el seu procés 
vital.  
 
Per tot això el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS: 
 

Primer:- Aprovar el Pla Local de Joventut de Vilanova de Sau 2018-2021 que 
emmarca totes les actuacions en polítiques de joventut al municipi. 

Segon.- Trametre el Pla Local de Joventut del municipi aprovat, degudament 
diligenciat a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i a l’Oficina 
Jove de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona. 
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8.LOTERIA DE NADAL 2017.   
 
És costum que l’Ajuntament de Vilanova de Sau, en motiu de les festes de Nadal, 
obsequiï a les persones empadronades al municipi amb una participació de la loteria 
de Nadal que es celebra a Madrid el 22 de desembre.  

Aquest any es vol continuar amb aquesta tradició, per això l’Ajuntament ha adquirit 35 
dècims del número 60598 . 

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

ACORDS: 

Primer-  Aprovar que la participació de les persones empadronades, treballadors i 
col·laboradors de l’Ajuntament al número 60598 del sorteig de la Loteria de Nadal 
d’enguany sigui la següent: 

- Loteria distribuïda a les persones empadronades, treballadors i col·laboradors de 
l’Ajuntament: 630,00 € (2 euros per persona). 

- Ajuntament: 70,00 € 

Segon.- Fer constar que el nombre de veïns beneficiaris és el nombre total persones 
empadronades a data 27 de novembre de 2017, segons consta en llista adjunta a 
l’expedient, on consten també els treballadors i col·laboradors de l’Ajuntament 
beneficiaris de les participacions.  
 
Tercer.-  En el supòsit que en el número 60598 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 2018, essent beneficiaris les 
mateixes persones que pel sorteig de Nadal.  

 
 

9.MOCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
La regidora Pilar Sancho pregunta a l’alcalde com està el tema dels tancaments de 
l’escola. L’alcalde respon que la setmana passada va parlar amb l’instal·lador i que 
s’estan fent gestions per tal que al més aviat possible es solventi el problema. 
 
La regidora Maria Milagros Martínez Adan pren la paraula i posa en coneixement de la 
resta de regidors que ha presentat la renúncia del càrrec de consellera comarcal, com 
conseqüència del trencament del pacte existent entre els diferents grups polítics del 
Consell Comarcal, motivat pel posicionament del PSC en aplicació de l’article 155 de 
la Constitució. 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores 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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