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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 6 DE 
FEBRER DE 2017 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 02/2017 
Data: 6 de febrer 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 
Sandra Blanch Vila 
Carles Orra Boix 
Pilar Sancho Orra 
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. Aprovació de la descripció de la bandera municipal. 
6. Aprovació de l’adhesió al contracte derivat (2015.05D1) de l’acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa 

Endesa Energia, SAU (exp. 2015.05).  

7. Aprovació i la comptabilització de baixes de drets incobrables. 

8. Aprovació del comptes de gestió recaptatòria realitzat per l’Organisme de Gestió 

Tributària durant l’exercici 2016. 

9. Aprovació de l’inici de l’expedient de contractació de les obres de construcció 
d’una mini rotonda a la cruïlla de la ctra. N-141d i urbanització del Passeig Jacint 
Verdaguer. 

10. Mocions 
11. Precs i preguntes. 
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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 28 de 
novembre de 2016 i 9 de gener 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-118/2016 de 18 de novembre: Convocatòria de sessió ordinària del Ple. 
R-119/2016 de 2 de desembre: Alta Padró habitants. 
R-120/2016 de 12 de desembre: Elevació automàtica a definitius dels acords 
provisionals de modificació de les ordenances fiscals. 
R-121/2016 de 12 de desembre: Aprovació expedient modificació pressupost 7/2016. 
R-122/2016 de 12 de desembre: Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal 
d’Osona per a l'execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de 
diferents programes de l'àrea d'atenció a les persones (annex 11 servei de tècnics 
compartits de joventut). 
R-123/2016 de 14 de desembre: Llicència urbanística 19/2016. 
R-124/2016 de 21 de desembre: Llicència urbanística 20/2016. 
R-125/2016 de 21 de desembre: Alta Padró habitants. 
R-126/2016 de 22 de desembre: Atorgament i denegació de beques per a les 
despeses de desplaçaments que fomentin la mobilitat dels joves de Vilanova de Sau 
en l’àmbit formatiu, convocatòria, 2016 
R-127/2016 de 23 de desembre: Acceptació de la subvenció de la Diputació de 
Barcelona per l’adquisició de dues naus per destinar-les com a magatzem municipal 
 
R-001/2017 de 3 de gener: Convocatòria de sessió extraordinària del Ple. 
R-002/2017 de 9 de gener: Aprovació de sol·licituds en el marc de la convocatòria del 
catàleg d’activitats i serveis locals 2017 de Diputació de Barcelona.  
 
D-11/2016 de 30 de novembre: Decret de despeses del mes de novembre. 
D-12/2016 de 31 de desembre: Decret de despeses del mes de desembre. 
 
Per tot això el Ple es dóna per assabentat. 

 

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 

 

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 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.APROVACIÓ DE LA DESCRIPCIÓ DE LA BANDERA MUNICIPAL. 
 
En data 3 d’octubre de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Sau va acordar per 
unanimitat dels membres assistents els següent acords: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient d’adopció de la bandera del municipi de Vilanova de Sau. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local l’assistència tècnica que 
preveu l’article 39.3 del Decret 139/2007 per tal que lliuri en aquest Ajuntament 
diferents propostes de bandera municipal per tal de ser valorades i escollir-ne la que 
millor representi el nostre municipi. 
 
En data 21 d’octubre de 2016 la Direcció General d’Administració Local va trametre 
informe vexil·lològic núm.399 de data 18 d’octubre de 2016, emès pel Sr. Armand de 
Fluvià i Escorsa, sobre la bandera de Vilanova de Sau, que conté un dibuix-projecte de 
bandera amb la següent descripció: 
 
“Apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres d'ample (2x3), blau fosc, amb la rodeta 
d'esperó blanca de l'escut, d'alçària 2/3 de la del drap i amplària 4/9 de la llargària del 
mateix drap, al centre.” 
 
D'acord amb el que disposa l'article 40 del Decret 139/2007, de 26 de juny, la proposta 
de bandera municipal fou sotmesa a informació pública per un termini de 30 dies 
mitjançant edictes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis i a 
la pàgina web municipal, per tal que les persones interessades poguessin examinar-la 
i presentar les al·legacions que creguessin convenient. Durant l’esmentat període no 
es presentaren 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 la bandera amb el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. 
 
Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels set regidors presents, dels set que 
formen el Ple municipal, els següents  
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ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la següent descripció de bandera municipal: 
 

 
 
“Apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres d'ample (2x3), blau fosc, amb la rodeta 
d'esperó blanca de l'escut, d'alçària 2/3 de la del drap i amplària 4/9 de la llargària del 
mateix drap, al centre” 
 
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. 

 

6.APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT (2015.05D1) DE 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05). 
 
Antecedents.-  
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió 
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió 
Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, 
adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall 
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA 
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS 
NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA 
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- 
se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 
27 d’octubre de 2016. 
 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
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adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU 
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present 
acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord 
marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els 
articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents 
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta 
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a 
l’apartat anterior.  
 
Fonaments de Dret.- 
 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05). 
 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant 
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 
D1). 
 
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 
concordant aplicable.  
 
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions 
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals. 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, el Ple adopta per unanimitat dels set regidors presents, dels 
set que formen el Ple municipal, els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- Que el municipi de Vilanova de Sau s’adhereix al contracte derivat (Exp. 
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des 
de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de 
condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
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Preus terme d’energia: 

Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 

Adjudicat 
€/MWh 

Sublot 
BT1 

2.0A 112,158 

Sublot 
BT2 

2.0DHAP1 136,573 

Sublot 
BT3 

2.0DHAP2 56,843 

Sublot 
BT4 

2.0DHSP1 135,3 

Sublot 
BT5 

2.0DHSP2 64,3 

Sublot 
BT6 

2.0DHSP3 52,7 

Sublot 
BT7 

2.1A 128,298 

Sublot 
BT8 

2.1DHAP1 150,298 

Sublot 
BT9 

2.1DHAP2 72,198 

Sublot 
BT10 

2.1DHSP1 150,298 

Sublot 
BT11 

2.1DHSP2 79,398 

Sublot 
BT12 

2.1DHSP3 64,898 

Sublot 
BT13 

3.0AP1 97,098 

Sublot 
BT14 

3.0AP2 83,098 

Sublot 
BT15 

3.0AP3 55,458 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  

Alta tensió: Tarifa/període 
Preu 

Adjudicat 
€/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 

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 

 

 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 

D1). 

 

Preus del terme de potència: 

 

Baixa 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 
DHA 

38,043426   

2.0 
DHS 

38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 
DHA 

44,444710   

2.1 
DHS 

44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 
Període 

6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 

de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, 

de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  

 

Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia 
SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica-, dins del pressupost municipal de  l'any 2017. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona) i al Consell Comarcal d’Osona (Agència Local de 
l’Energia d’Osona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
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7.APROVACIÓ I LA COMPTABILITZACIÓ DE BAIXES DE DRETS INCOBRABLES. 
 
Vista la proposta presentada per l’Organisme de Gestió Tributària, referent a la 
declaració de crèdits incobrables. 
 
Examinat els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueix en la Unitat 
de Recaptació contra els deutors que s’indiquen en la relació que consta a l’expedient. 
 
Considerant que ha quedat demostrada la insolvència dels deutors, així com la 
impossibilitat de satisfer el deute. 
 
Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels set regidors presents, dels set que 
formen el Ple municipal, els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- Declarar incobrables la relació que s’adjunta i que consta en detall a 
l’expedient: 
 
Relació 16002: La present relació consta de 1 expedient, per un import de tres-mil set-
cents seixanta-un euros i noranta cèntims (3.761,90 €). 
 
Segon.- Trametre aquest acord, així com la documentació adjunta a l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
      

8.APROVACIÓ DEL COMPTES DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZAT PER 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2016. 
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2016 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 2016:  
 

Rebuts 14.655,78 

Liquidacions 4.837,24 

 
-Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2016: 
 

Rebuts 11.499,12 

Liquidacions 21.819,11 

 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
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Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels set regidors presents, dels set que 
formen el Ple municipal, els següents  

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de 
Gestió Tributària durant l’exercici 2016 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. 
 

9.APROVACIÓ INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA MINI ROTONDA A LA CRUÏLLA DE LA CTRA. N-141D i 
URBANITZACIÓ DEL PASSEIG JACINT VERDAGUER. 

En data 27 de gener de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el projecte 
d’obra “Construcció d’una mini rotonda a la cruïlla de la ctra. N-141D i urbanització del 
Passeig Jacint Verdaguer”. Projecte amb un pressupost de 398.529,29 euros (IVA a 
part) i redactat per l’enginyera Queralt Santandreu Colàs. 
 
L’edicte d’aprovació definitiva es va publicar en el DOGC de 27 de març de 2014 i en 
el BOPB de 31 de març de 2014, atès que durant l’exposició pública no es presentaren 
al·legacions. 
 
En data 30 de gener de 2017 es va emetre informe d’Intervenció sobre el percentatge 
que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 

 
En data 30 de gener de 2017 el secretari va emetre Informe sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir, i atès que de conformitat amb aquest, l’òrgan 
competent per aprovar i adjudicar el contracte és el Ple de l’Ajuntament perquè l’ 
import del contracte supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest 
Ajuntament. 

 
La contractació de les obres es realitzarà pel procediment obert a fi que puguin 
presentar-se ofertes per qualsevol interessat. 
 
L’article 109 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova 
el text refós de la llei de contractes del sector públic, estableix que la celebració de 
contractes per part de les Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del 
corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte als termes previstos a l’article 22 de la Llei. A tal efecte, la 
naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte 
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, han de ser 
determinades amb precisió, deixant-ne constància a la documentació preparatòria, 
abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació. 
 
Les obres projectades consisteixen en la formació  d’una Mini rotonda a la cruïlla de la 
carretera N-141d amb el Passeig de Jacint Verdaguer i la urbanització d’aquest 
passeig al nucli de Vilanova de Sau i comprenen els següents treballs: 
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Mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141d 

 

Demolicions i moviment de terres 

 

- Demolició de vorada 

- Demolició de qualsevol tipus de paviment 

- Excavació de caixa de paviment en tot tipus de terreny 

- Excavació de rases en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca amb martell 

- Sorra en assentament i protecció de serveis 

- Replè de rases amb tot-ú compactat al 98% del PM 

- Transport de terres a l’abocador, inclòs cànon d’abocador i manteniment d’abocador 

- Repàs i piconatge de la caixa de paviment 

- Realització de cates per localització de serveis 

- Desmuntatge i retirada a abocador de tot tipus d'instal·lacions, elements de senyalització i elements 

de mobiliari afectats per l'execució de les obres. 

- Desmuntatge, acopi temporal i posterior muntatge de qualsevol element de senyalització informativa 

o orientativa existent que es prevegi reutilitzar. 

 

Pavimentació 

 

La secció del ferm de la calçada projectada, per una categoria de tràfic T32, està formada per: 

- 35 cm de base de tot-ú artificial compactada al 98% del P.M. 

- Reg d’emprimació ECI de dosificació 1,5 Kg/m² 

- 10 cm de mescla bituminosa AC22 bin B60/70 S en capa de base 

- Reg d’adherència ECR-1 de dosificació 0,6 Kg/m² 

- 5 cm de mescla bituminosa AC16 surf B60/70 S en capa de trànsit 

A diferència de la capa de base, que s’executarà parcialment en l’àmbit concret de cada fase d’obra, 

es preveu que la capa de rodadura s’executi en una única actuació final per a l’àmbit global de l’obra. 

 

Es projecta l’encintat i pavimentació de voreres en tot l’entorn exterior de la Mini rotonda amb: 

 

- Vorada de pedra natural de Solsona o similar de 20 cm d’amplada per 25 cm d’alçada amb acabat 

abuixardat col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20. 

- Rigola prefabricada de morter de ciment de color blanc de 30 x 30 x 8 cm col·locada sobre llit de 

formigó HNE-20/P/20. 

- Pavimentació de la vorera formada per 10 cm de base de tot-ú artificial compactada del 98% del P.M, 

solera de formigó HNE-20/P/20 de 12 cm de gruix i paviment de pedra natural de Galícia o similar de 

6 cm de gruix presa amb morter M80 i enllardada amb ciment cola. 

- Execució d’encintat de vorada tipus jardí en les zones on la vorera entrega directament al terreny 

natural. 

- Es preveuen els treballs suplementaris per la formació de guals de vianants. 

 

Sanejament i Drenatge 

 

- Excavació de rases en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca amb martell  

- Transport de terres a l’abocador, inclòs cànon d’abocador i manteniment d’abocador 

- Tub de formigó llis de D50 cm rejuntat amb morter M-80 sobre solera de formigó de 15 cm i rebliment 

fins a mig tub i recobriment posterior amb formigó HNE-20/P/20, per entubament de cuneta. 

- Embocadures prefabricades de formigó amb aletes per a tub de formigó D50 cm. 

- Tub corrugat de polietilè d’alta densitat de D200 mm classe SN8 de doble capa amb l’interior llis i 

l’exterior corrugat, per connexió de reixa interceptora. 

- Tub corrugat de polietilè d’alta densitat de D200 mm classe SN8 de doble capa amb l’interior llis i 

l’exterior corrugat, per xarxa de sanejament.  

- Formació de pous de registre circulars de D110 cm interior amb formigó HNE-20/P/20 amb tapa 

circular abatible de fosa dúctil de D600 mm, tipus D400. 
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- Reixa interceptora formada per canaló prefabricat de formigó de 50 cm d’amplada i reixa de fosa 

dúctil tipus D400, segons detalls plànols. 

-  

- Cuneta revestida de formigó HNE-20/P/20 de 15 cm de gruix d’amplada fins a 1,50 metre amb malla 

electrosoldada d’acer B500S de D8 mm de 15 x 15 cm. 

- Connexió col·lector sanejament a xarxa existent. 

 

Aigua potable 

 

- Tub de polietilè d’alta densitat de D125 mm de 10 atm, senyalitzat amb cinta plàstica. 

- Clau de pas de comporta de D125 mm tipus PN16 de tancament elàstic i eix d’acer inoxidable. 

- Arqueta de registre circular de D110 cm interior amb formigó HNE-20/P/20 amb tapa circular abatible 

de fosa dúctil de D600 mm, tipus D400. 

- Connexió tub a xarxa d’aigua existent. 

- Formació de rasa protegida amb pas de carretera amb tub de polietilè corrugat de doble capa de 

D200 i formigó HNE-20/P/20. 

-  

Enllumenat públic 

 

- Instal·lació de 6 punts de llum de columna clàssica de 4 m d’alçada amb lluminària clàssica de 

distribució asimètrica FHS de l’1%, amb equip incorporat d’alt factor de potència de doble nivell per 

làmpada de 70W de vapor de sodi d’alta pressió. 

- La fonamentació dels punts de llum es projecta amb un dau de formigó HNE-20/P/20 de dimensions 

de 0,60 x 0,60 x 0,70 m. 

- L’alimentació dels punts de llum es realitzarà amb línies subterrànies amb cable de coure de 4 x 6 i 4 

x 10 mm2 de secció, amb aïllament de PVC de 0,6/1KV, instal·lats a l’interior d’un tub corrugat de  PE 

de D90mm de  doble capa, col·locat al fons d’una rasa, segons detalls plànols. Aquesta línia es 

connectarà a l’enllumenat existent a l’inici del Passeig de Jacint Verdaguer. 

- Hi haurà protecció contra curtcircuits amb fusibles a cada punt de llum i els conductors de connexió 

seran de 2,5mm2 de secció, amb aïllament de PVC de 0,6/1 KV. 

- Es projecta una línia general de terres que uneix tots els punt de llum projectats amb la xarxa de 

terres de l’enllumenat existent de la zona. Es realitzarà amb cale de coure nu de 35 mm2 de secció 

enterrat directament al fons de la rasa que s’ha obert per instal·lar els conductors de potència. A més, 

tots els punts de llum quedaran connectats a terra per mitjà d’una piqueta d’acer amb bany de coure 

de 2 m. de longitud i cable de coure de secció 16 mm2 amb aïllament de PVC de 750 V. color verd-

groc. 

- Es protegiran els passos sota vial amb dos tubs de PVC de D110mm formigonats i hi hauran 

arquetes de registre a cada costat i a cada punt de llum. 

- La línia de comandament del doble nivell es realitzarà amb conductors de coure de 2 x 2,5 mm2 de 

secció amb aïllament de PVC de 0,6/1KV. 

- La instal·lació es realitzarà d’acord amb el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. (RD 

642/2002). 

- La disposició, geometria i característiques luminotècniques de l’enllumenat projectat queden definides 

en l’annex 10 

-  

Senyalització i protecció vial 

 

- Senyalització horitzontal amb marques vials discontínues i contínues de 10 cm d’amplada, faixes 

transversals discontínues de 40 cm per línia de parada i simbologia de cediu el pas, amb pintura 

reflectora de dos components i microesferes de vidre. 

- Senyalització de passos de vianants amb pintura de dos components. 

- Bandes transversals d'alerta formades per tres franges discontínues de ressalts de 100 x 50 x 10 cm, 
cadascun d'ells compost per 3,750 kg de pintura plàstica en fred de dos components i 1,200 kg de 
graveta 3/5 d'àrid granític. 

- Senyalització vertical amb senyals reflexius d’alta intensitat i nivell de retrorreflexió 2 fixades amb 

suport d’acer galvanitzat, tipus circular de D60 cm, triangular de 70 cm de costat i quadrat de 60 x 60 

cm, inclòs adhesiu al revers de la placa amb el logotip de Diputació de Barcelona i la data de 

col·locació de la senyal. 
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Urbanització Passeig de Jacint Verdaguer 

 

Les obres consisteixen en la urbanització del Passeig Jacint Verdaguer, des de la mini rotonda fins al 
carrer de Santa Maria i comprenen: 
 
Demolicions i moviment de terres 
 
- Demolició de vorada  

- Demolició de tot tipus de paviment, asfàltic i de formigó i vorera de panot amb solera de formigó 

- Excavació caixa de paviment en tot tipus de terreny, inclús roca amb martell  

- Excavació de rases en qualsevol tipus de terreny, inclús roca amb martell  

- Replè de rases amb materials seleccionats procedent de l’excavació, compactats al 95% del P.M. 

- Replè de rases amb materials procedents de préstec compactats al 95% del P.M. 

- Repàs i piconat de la caixa de paviment 

- Transport a l’abocador dels materials excedents de l’excavació 

- Reposició de paviment asfàltic 

- Reposició de paviment de vorera de les mateixes característiques de l’existent 

- Recreixement i adequació de tapes de serveis existents 

- Realització de cates amb mitjans mecànics i manuals per localització de serveis 

 
Sanejament 
 
Es projecta una xarxa separativa formada per: 
 

Xarxa d’aigües residuals 
 
- Col·lector de polietilè corrugat de doble paret SN8 de D400 mm interior 

- Pous de registre de 1,10 m. de diàmetre interior, amb tapa de fosa de D600, apte pel trànsit rodat, 

tipus D400 

- Es realitzarà la reposició i previsió d’escomeses amb tub de polietilè corrugat de doble paret de D200 

formigonat 

- Formigó HNE-20/P/20 col·locat amb protecció de tubs  

- Connexió a xarxa de sanejament existent 

 
Xarxa d’aigües pluvials 

 
- Col·lector de polietilè corrugat de doble paret SN8 de D400 mm interior 

- Pous de registre de 1,10 m. de diàmetre interior, amb tapa de fosa de D600, apte pel trànsit rodat, 

tipus D400 

- S’instal·laran embornals sifònics de 70 x 30 x 70 cm. de mides interiors, amb reixa abatible de fosa 

dúctil de classe resistent de C250 

- Reixa interceptora formada per un canaló de formigó HM-20/P/20, amb reixa de fosa, tipus D400, 

apte per trànsit rodat i amb junta elastomèrica 

- Connexió de baixants de teulades 

- Formigó HNE-20/P/20 col·locat amb protecció de tubs  

- Connexió a xarxa de sanejament existent 

 
Pavimentació 
 

- La pavimentació del vial es realitzarà amb un sol nivell, amb un ferm asfàltic a la calçada, format per 

30 cm. de base de tot-ú artificial compactada al 98% del P.M., reg d’emprimació ECI de dosificació 

1,5 Kg/m2, 5 cm. de mescla bituminosa en calent AC-16 surf B60/70S en capa de base, reg 

d’adherència ECR-1 de dosificació 0,6 Kg/m2 i 5 cm. de mescla bituminosa en calent AC-16 surf 

B60/70S en capa de trànsit. 

- La pavimentació de les voreres laterals es realitzarà amb un paviment de pedra natural de Galícia o 

similar de 6 cm. de gruix, sobre solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de 18 cm. de gruix, amb malla 

electrosoldada d’acer B500S, de 15 x 15 cm. de D6.   

- Es realitzaran tres rigoles, una central i les altres dues per separació dels paviments de la calçada i 

de la vorera, amb vorada de pedra natural de Solsona o similar de 20x20 cm. 

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 

 

- La vorera i la calçada tindran un mateix nivell formant pendents cap al centre d’un 2%, fins a la rigola 

central que canalitzarà les aigües pluvials. 

- Es realitzarà la connexió de transició dels paviments projectats amb els paviments dels carrers 

existents. 

 

Aigua 
 

- L’aigua es realitzarà amb tubs de polietilè d’alta densitat de D125 i D75 mm de 10 atm. 

- Les claus de pas seran de comporta de tancament elàstic i juntes tòriques de PN16. 

- També es preveu la reposició d’escomeses d’aigua dels edificis existents. 

- S’instal·laran dos hidrants d’incendis d’arqueta, tipus H100.  

 
 
Enllumenat públic 
 
- L’enllumenat contempla la instal·lació de nou punts de llum, tipus clàssic, amb columna clàssica de 

fosa, negra, de 4 m. d’alçada, amb lluminària clàssica troncopiramidal de distribució asimètrica, FHS 

del 0%, i equip incorporat de doble nivell per làmpada de VSAP de 70 W. 

- La línia d’alimentació serà subterrània amb conductors de coure de 4x10 i 4x6 mm2, amb aïllament 

de PVC de 0,6/1KV, col·locats a l’interior d’un tub corrugat de D90, de doble capa. La línia de doble 

nivell es realitzarà amb conductors de coure de 2x2,5 mm2 amb aïllament de PVC de 0,6/1KV 

- Hi haurà una línia de terres amb cable de coure nu de 1x35 mm2 de secció, que connectarà tots els 

punts de llum, a més cada punt de llum disposarà d’una presa de terres individual amb piqueta d’acer 

amb bany de coure de 2 m. de longitud, i cable de coure nu de 1x35 mm2. 

- La fonamentació dels punts de llum de 4 m. d’alçada serà amb un dau de formigó HM-20/P/20, de 

dimensions 0,60x0,60x0,70 m. 

- Es projecten arquetes de registre de 0,40 x 0,40 m. a cada punt de llum. 

- L’enllumenat projectat es connectarà a la línia de l’enllumenat existent al Passeig Jacint Verdaguer, 

donat que el número i potència dels punts de llum no es modifica respecte de la instal·lació existent 

- Es preveu el desmuntatge i la retirada dels punts de llum i línies existents. 

 

Electricitat 
 
- Es preveu el soterrament i retirada de les línies elèctriques aèries de baixa tensió existents. 

- Les línies projectades en distribució subterrània es realitzaran amb conductors d’alumini RV amb 

aïllament  de 0,6/1 KV de 3 x 1 x 240 mm2 + 1 x 150 mm2, instal·lats al fons d’una rasa de 70 cm. de 

fondària, envoltats de sorra, amb protecció de placa de PVC i senyalització amb cinta plàstica. 

- Les escomeses projectades es realitzaran amb cable de coure de 4 x 16 mm2 de secció de coure, 

amb aïllament de PVC de 0,6/1KV. 

- El pas sota vial de les línies es protegirà amb dos tubs de polietilè de doble capa de D160 mm. 

protegits amb formigó HNE-20/P/20. 

- Per la conversió de línies aèries a subterrànies s’instal·larà un suport de formigó H11/800, amb presa 

i connexió a terra inclosa, amb protecció dels conductors fins a 2, 50 m. d’alçada. 

- Es preveu una partida alçada a justificar pels treballs i drets de supervisió per part de la companyia 

elèctrica subministradora. 

 
 
Telefonia 
 
- Es preveu el soterrament i retirada de les línies telefòniques aèries existents. 

- Les canalitzacions projectades es realitzaran amb prismes formigonats de 2 i 4 conductes de PVC de 

D110 mm. i de 2 conductes de PVC de D63 mm., amb arquetes de registre tipus H  per les 

conduccions principals i tipus M per les escomeses. 

- Es preveu en les conversions subterrànies a grapat façana la protecció dels cables per mitjà d’un tub 

d’acer galvanitzat fins a 2,50 m. d’alçada. 
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Senyalització, protecció, mobiliari urbà 
 
- Barana de fusta tractada amb autoclau, formada per muntants de 14 cm. de diàmetre cada 2 m., amb 

fonament de formigó i passamà superior i travesser de 10 cm. de diàmetre 

- Es projecta el pintat de dos passos de vianants amb pintura reflectora de dos components i 

microesferes de vidre i la senyalització vertical amb senyals reflexius de 60 x 60 cm. i circulars de 

D60 cm. 

- Es projecta el desmuntatge i muntatge de mobiliari urbà, senyals i baranes de protecció existents. 

 

Obres accessòries 

 

- Ajuts de paleta en acabats de diverses transicions de paviments i afectacions de murets, façanes i 

instal·lacions.  

- Manteniment de tot tipus de serveis o instal·lacions existents afectades per l’execució de les obres, 

d’aigua, electricitat, telèfon o sanejament amb connexions provisionals d’obra si escau per mantenir el 

servei. 

- Reposició de serveis afectats per l’execució de les obres.  

 

Seguretat i salut  

 

- Seguretat i salut durant l’execució de les obres, en compliment del RD 1627/97 

 

Les obres s’hauran d’adjudicar pel procediment obert a fi que tot empresari interessat 
pugui presentar la seva proposició. 
 
Atès que en virtut d’allò disposat a l’epígraf 2 de la Disposició Addicional Segona de 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i l’article 274.1 b) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, l’òrgan competent per contractar la citada obra és el Ple de la corporació 
per superar la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
Per tot això, el Ple adopta tot i el vot en contra de la regidora Pilar Sancho Orra i Èric 
Vilamitjana Freixa, els següents  

 
ACORDS: 

 
Primer.- Iniciar l’expedient per la contractació de l’obra ordinària consistent en la 
“Construcció d’una mini rotonda a la cruïlla de la ctra. N-141D i urbanització del 
Passeig Jacint Verdaguer” pel procediment obert a fi que puguin presentar-se ofertes 
per qualsevol interessat. 
 
Segon.- Que es redacti el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que ha de regir el Contracte i el procés d’adjudicació. 
 
Tercer.- Que informin l’expedient el Secretari i Interventor municipal, en virtut d’allò 
disposat a la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, i l’article 275.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de 
abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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Els regidors de CiU justifiquen el seu vot en contra atenent que no estan a favor de la 
construcció de la rotonda d’accés al nucli urbà però si de la urbanització del Passeig J. 
Verdaguer. 

 

10.MOCIONS 

 
Moció tramesa pel Consell Comarcal d’Osona en data 3 de gener de 2017 per a 
exigir la racionalització dels horaris de la línia de Rodalies R3 
   
Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general i, sovint, 
imprescindible per a la vida quotidiana de les persones de les nostres comarques. 

Atès que el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar 
constructivament per aconseguir un transport públic digne i de qualitat. 
  
Atès que les activitats del col·lectiu se centren a treballar perquè la línia ferroviària R3 
funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i accessibles per a tothom i a 
uns preus raonables. 
  
Atès que el gener de 2015 el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” va aprovar el 
document “Racionalització dels horaris” que es transcriu a continuació: 

  

• És fonamental que els horaris es compleixin per generar confiança en el tren. I 
és fonamental també que s’informi sobre obres, limitacions de velocitat 
temporals, etc. Les dades demostren que hi ha trens que arriben 
sistemàticament amb retard, fet que genera perjudicis als usuaris i contribueix a 
donar una mala imatge del tren, alhora que no en fomenta l’ús.   

• No pot ser que els canvis d’horaris es facin d’un dia per l’altre i sense cap avís 
als usuaris i tampoc no pot ser que els canvis impliquin que s’allargui la durada 
dels trajectes. 

• El primer tren del matí que surt de Ripoll en direcció BCN hauria d’arribar a La 
Sagrera a les 7:45 (seria molt més compatible amb els horaris habituals de 
treball dels usuaris). Hauria de sortir més d’hora i ser semidirecte. 

• S’hauria de retornar a l’horari habitual el 2n tren del matí direcció BCN que 
permetia arribar a treballar a Vic, on es desplaça força gent del Ripollès i Osona 
Nord, a les 9 del matí (el dia 30 de juny de 2014 es va canviar sense previ avís 
per unes suposades obres que no han començat mai...). 

• Caldria revisar horaris incongruents, que no responen al moviment natural de la 
població. No té cap l gica que l’últim trajecte Ripoll – BCN de dilluns a divendres 
sigui 21,04 – 23,04 i que, en sentit BCN – Ripoll, sigui 20,17 – 22,08, quan el 
moviment natural de població és a la inversa (més gent necessita traslladar-se 
tard des de BCN a Ripoll). Els caps de setmana, en canvi, que és quan la gent 
necessita desplaçar-se tard de Ripoll a BCN, l’últim trajecte Ripoll – BCN és 
20,09 – 22,01. 
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• Caldria reflexionar sobre el sentit d’un tren “bala/ràpid” que només estalvia 5 
minuts respecte dels trens semidirectes i, en canvi, interfereix en la fluïdesa de 
circulació de la resta de trens. 

• Caldria revisar els horaris per establir una cadència com la que existeix a la 
majoria de línies i donar-los més l gica (hi ha espais llargs sense cap tren i en un 
període brevíssim en poden sortir dos de pràcticament simultanis: per exemple, 
el cap de setmana a Vic surt un tren a les 13:01 i un altre a les 13:10 i des de 
les 11:50 no n’hi ha cap altre). 

• Caldrien més trens que sortissin de Ripoll i arribessin a Ripoll. L’oferta limitada 
d’horaris fa que el tren sigui poc utilitzat i que sovint s’hagi de fer servir el cotxe 
particular per desplaçar-te fins a Vic i poder tenir millor oferta. 

• A Centelles, capital d’Osona Sud i que no disposa de cap altre sistema de 
transport regular alternatiu (només hi ha 2 busos al dia), hi haurien de parar tots 
els semidirectes. 

• Caldria que el tren que surt de Sants a les 23.57 i arriba fins a 

Granollers, es perllongués fins a Vic. 

• És urgent treballar perquè hi hagi més llocs al llarg de la línia en què els trens es 
puguin creuar. 

• S’hauria de garantir la coordinació d’horaris amb els trens francesos que surten 
de La Tour de Querol i també amb la resta de transport públic. 

• Alhora que es racionalitzen els horaris, cal revisar i ajustar també la quantitat de 
vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre d’usuaris. 

  
Atès que l’establiment dels horaris de rodalies és competència de la Generalitat de 

Catalunya a través del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

  
Atès que aquest document de “Racionalització dels horaris” va ser presentat pel 

Col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” al Departament de Territori i Sostenibilitat els 

dies 30 de gener de 2015 (anterior mandat) i el dia 29 se febrer de 2016 (actual 

mandat).   

 

Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels set regidors presents, dels set que 
formen el Ple municipal, els següents  

ACORDS 

Primer – Manifestar el compromís de treballar i col·laborar per aconseguir millores per 
a la línia R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat. 
  
Segon – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions amb el 

Col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren”, presenti abans d’acabar l’any una proposta de 

racionalització dels horaris de la línia R3 perquè pugui ser debatuda i consensuada. 

  
Tercer – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral·lelament a la 

revisió dels horaris, es treballi per millorar la coordinació d’horaris entre el tren i els 

autobusos urbans i interurbans amb l’objectiu de crear una vertadera xarxa de 

transport públic. 

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 

 

  
Quart – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF i 

RENFE a què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en 

funció del nombre d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels passatgers a 

l’hora d’assignar combois per als trajectes amb recorreguts de més de 3 zones, fent 

que es destinin vehicles de seients “tous” a aquests trajectes.   

  
Cinquè – Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal d’Osona, a 

l'Associació Xarxa C17, a ADIF i RENFE. 

 
 
11. PRECS I PREGUNTES. 
 
PREGUNTES 
 
- La regidora Pilar Sancho pregunta si ja s’està instal·lant la estació meteorològica 

davant de l’escola. L’alcalde confirma que s’està fent el tancat. 
 

- La regidora Pilar Sancho pregunta quan s’executaran les obres d’adequació de la 
pista poliesportiva amb la construcció de vestidors. L’alcalde respon que la 
subvenció és per a l’any 2018 i per tant l’any vinent. 

 
- La regidora Pilar Sancho pregunta sobre l’estat de l’aigua de la xarxa, l’alcalde 

respon que s’ha detectat la presència de trihalomentans però que ja s’està 
solucionant i s’ha seguit el protocol establert en aquest casos. 

 
- La regidora Pilar Sancho té dubtes del concepte d’algunes factures i el secretari-

interventor li dona resposta sobre aquests. 
 
 
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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