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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 24 DE 
JULIOL DE 2017 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 07/2017 
Data: 24 de juliol 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 
 
Disculpen la seva absència: 
 
Sandra Blanch Vila 
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 proposta de festes locals per a l’any 2018. 
6. Aprovació modificació pressupost núm.3-2017. 
7. Increment dels conceptes retributius del personal no incrementats pels PGE 2017 
8. Aprovació de la modificació de les bases reguladores per l’atorgament de 

subvencions per sufragar les despeses de desplaçaments que fomentin la 
mobilitat dels joves en l’àmbit formatiu. 

9. Adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions. 
10. Mocions, Precs i preguntes. 
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
De la redacció de les actes de les sessions anteriors, tots els membres del Ple en 
tenen coneixement ja que disposen d’una còpia. 
 
El Ple aprova per unanimitat dels membres assistents les actes dels dies 12 de juny i 3 
de juliol 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-045/2017 de 29 de maig: Convocatòria de sessió ordinària del Ple. 
R-046/2017 de 30 de maig: Alta padró municipal d’habitants. 
R-047/2017 de 6 de juny: Acceptació desistiment llicència urbanística. 
R-048/2017 de 12 de juny: Alta padró municipal d’habitants. 
R-049/2017 de 13 de juny: Contractació personal laboral temporal. 
R-050/2017 de 13 de juny: Aprovació del conveni interadministratiu amb el Consell 
Comarcal d’Osona per a l’assessorament, col·laboració i desenvolupament de 
programes en matèria d’energia i comptabilitat energètica, de l’Agència Local de 
l’Energia del Consell Comarcal d’Osona. 
R-051/2017 de 16 de juny: Llicència Urbanística 4/2017. 
R-052/2017 de 16 de juny: Autorització de l’activitat de circulació motoritzada. 
R-053/2017 de 19 de juny: Assabentat existència de dos rucs a la finca la Sala. 
R-054/2017 de 22 de juny: Adhesió al protocol general aprovat per la Diputació de 
Barcelona per poder gaudir del préstec de material esportiu i recreatiu d’esports de la 
Diputació de Barcelona. 
R-055/2017 de 23 de juny: Autorització cinquena triatló d’Osona. 
R-056/2017 de 26 de juny: Convocatòria de sessió extraordinària del Ple. 
R-057/2017 de 16 de juny: Llicència Urbanística 6/2017. 
R-058/2017 de 29 de juny: Alta padró municipal d’habitants. 
R-059/2017 de 3 de juliol: Aprovació de la sol·licitud de subvenció per a inversions en 
camins públics locals per a període 2018-2020 (RESOLUCIÓ GAH/1342/2017). 
R-060/2017 de 17 de juliol: Delegació celebració de casament. 
 
D-05/2017 de 31 de maig: Decret de despeses del mes de maig. 
D-06/2017 de 30 de juny: Decret de despeses del mes de juny. 
 
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 30 de 
juny 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 DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018 
 
Publicada l’Ordre de festes laborals per a l’any 2018 (ORDRE TSF/101/2017, de 25 de 
maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018. 
 
Vist que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret de la Generalitat on 
s’estableixen que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller 
d’Empresa, a proposta dels municipis respectius, 
 
Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Formular la proposta de les festes locals del municipi de Vilanova de Sau per 
a l’any 2018, els següents dies: 
 
Dijous 29 de març - Dijous Sant. 
Dijous 16 d’agost – Festa Major. 
 
Segon.- Trametre aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i efectes. 

 
6.APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚM.3-2017 

 
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la transferència de crèdit entre aplicacions 
pressupostaries (exp. núm. 3/2017), vist i llegit els informes de Secretaria i Intervenció 
previstos per les lleis, el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els 
següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2017, per transferència de 
crèdit de diferent àrea de despesa, del pressupost general de l’entitat local per a 
l’exercici de 2017, amb el detall següent 
 
Transferències en Aplicacions de despeses 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació Previsions 
inicials 

modificacions Previsions 
definitives 

326.48013 Ajuts a famílies i a 
institucions sens 
ànim de lucre 
(AMPA) 

300 -225 75 
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330.48014 Ajuts a famílies i a 
institucions sens 
ànim de lucre 
(Bisbat de Vic-
parròquia de 
Vilanova de Sau) 

0 225 225 

 
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 
 
7.INCREMENT DELS CONCEPTES RETRIBUTIUS DEL PERSONAL NO 
INCREMENTATS PELS PGE 2017 
 
En data 28 de juny de 2017, s’ha publicat en el  BOE la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017. 
 
L’article 18.2 dels PGE estableix:  “En el año 2017, las retribuciones del personal al 
servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 
por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a 
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.” 
 
L’apartat 4 del mateix article estableix “ La masa salarial del personal laboral, que se 
incrementará en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, 
está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los 
gastos de acción social devengados por dicho personal en el año anterior, en términos 
de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.” 
 
Tot i el què estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, l’increment d’alguns 
conceptes salarials no es realitzarà de forma automàtica, ja que alguns elements de 
l’estructura retributiva que cal incrementar, com pot ser el complement específic o els 
factors que l’integren, la productivitat, els complements personals o altres conceptes 
propis del personal laboral, incloent el salari base, han de ser aprovat tots ells pel Ple 
d’acord amb l’article 22.2.i de la llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local. 
 
Existint suficient disponibilitat pressupostaria, d’acord amb el certificat emès pel 
secretari-interventor de l’Ajuntament, el Ple aprova per unanimitat dels membres 
assistents els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Incrementar en un 1 per cent, , amb efectes a data 1 de gener de 2017, tots 
els conceptes salarials que no s’incrementen de forma automàtica d’acord amb la Llei 
de pressupostos de l’Estat per a l’any 2017 del personal funcionari i laboral fix de 
l’Ajuntament que consten a la relació de llocs de treball aprovada per l’Ajuntament en 
data 13/04/2015. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Assistència a 
l’administració dels recursos humans de la Diputació de Barcelona. 
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8.APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER SUFRAGAR LES DESPESES DE 
DESPLAÇAMENTS QUE FOMENTIN LA MOBILITAT DELS JOVES EN L’ÀMBIT 
FORMATIU.  
 
En data 11 d’abril de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Sau va aprovar les 
Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, per l’atorgament de subvencions per a les despeses de 
desplaçaments que fomentin la mobilitat dels joves en l’àmbit formatiu. El present 
acord fou publicat al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, al web municipal i al BOPB per 
un termini de 20 dies sense que es presentessin al·legacions, quedant definitivament 
aprovades en data 12 de maig de 2016. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, que 
fou aprovada per acord del Ple de data 1 de març de 2010, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província número 114, annex I, de data 13 de maig de 2010  (en endavant 
l’Ordenança). 
 
Atès que des de l’Ajuntament de Vilanova de Sau es vol modificar les condicions que 
han de complir els beneficiaris de les subvencions destinades a fomentar la mobilitat 
dels joves en l’àmbit formatiu. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a la modificació prèvia de les Bases 
Reguladores a la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst als 
articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 14.2 de 
l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores. 
 
Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels articles 3 i 4 de les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, 
per l’atorgament de subvencions per a les despeses de desplaçaments que fomentin la 
mobilitat dels joves en l’àmbit formatiu, quedant redactat de la següent manera. 
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“3.- Requisits dels beneficiaris/àries 

 
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques sempre que no 
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 

 Estar empadronat/da a Vilanova de Sau amb un mínim d’un any. 
 Tenir entre 16 i 25 anys. 
 Cursar batxillerat, estudis universitaris, cicles formatius de grau superior o grau mitjà  

homologats per la Generalitat de Catalunya. 
 En el cas de les persones joves que no tinguin la nacionalitat espanyola, tenir permís 

de residència. 
 
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
4.- Documentació a aportar 

 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  

1) Document identificatiu de la persona sol·licitant. 

En el cas que actuï un representant, document d'autorització de la representació acompanyat 
de fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (model adjunt). 

2) Certificat del Centre on cursa batxillerat, estudis universitaris o cicle formatiu de grau 
superior o grau mitjà homologats per la Generalitat de Catalunya que figuri el curs d’inscripció. 
 
3) justificant acreditatiu del pagament  de la matrícula corresponent. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada”. 
 
 
Segon.- Sotmetre a informació publica l’aprovació de la modificació de les referides 
bases durant el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de la publicació d'aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Així mateix, es procedirà a la 
publicació del present anunci al tauler d'anuncis i a la seu electrònica municipal, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova de Sau i l’article 124.2 del ROAS. En cas de 
no haver-hi al·legacions durant el termini d’exposició publica, s'entendran aprovades 
definitivament. 
 
El Ple adopta per unanimitat introduir la següent proposta d’acord en l’ordre del dia, 
atès que aquesta ha d’estar adoptat abans de 30 de setembre de 2017  
 
 
9.- ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS  

 
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la 
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi 
econòmic d’aquests serveis.  
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II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat 
un conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què 
es  portarà a terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions,  
conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens 
dependents d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de 
gestió de procediments i econòmic.  
 
III. Vist l'interès de l’Ajuntament de Vilanova de Sau d’adherir-se al citat conveni i que 
l’any 2018 preveu una despesa estimada de 3.500,00 € per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions. 
 
IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que 
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els 
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i 
els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les 
administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa 
en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la 
llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova de Sau al conveni de 
col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació 
de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del 
qual consta còpia a l’expedient, tot assumint el compromís de complir les obligacions 
que se’n derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades 
per aquest Ajuntament pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils 
següents a la notificació de la seva aprovació. 
 
SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de 
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Vilanova 
de Sau, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades 
de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i 
a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada informació. 
 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer 
ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit 
d’execució d’aquest procediment de contractació. 
 
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en 
l’acord primer. 
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TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest Ajuntament preveu 
destinar a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a 
terme LOCALRET serà d’un import de 3.500, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es 
detallen: 
 

Adhesió Lot Import/any (€) 

X 1 Veu i dades en ubicació fixa 2.500,00€

X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 1.000,00€

Total 3.500,00€

 
QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per 
aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una 
durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal. 
 
CINQUÈ. Facultar àmpliament a l’alcalde, en representació de l’Ajuntament per 
realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries per executar els presents 
acords. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
La regidora Pilar Sancho pregunta si hi ha algun projecte o s’han fet alguna gestió 
relacionada amb sant Romà. 
 
L’alcalde respon que recentment s’ha reunit amb representants de INCASOL i de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, al que li han confirmat la intenció de redactar un pla 
especial del sector que inclouria els usos del pantà. Així mateix confirma que sembla 
ser que hi hauria algun operador turístic interessat gestionar l’espai. 
 
L’alcalde també informa al Ple que d’acord amb les converses amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua hi ha la possibilitat que es redacti el projecte de depuradora durant 
l’anualitat 2018. 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-dues hores, l’alcalde aixeca 
la sessió, de la qual com a secretari accidental, estenc aquesta acta. 
 
        Vist i plau 
El secretari accidental      L’Alcalde 
 
 
 
 
Jordi Gros Roca      Joan Riera Comellas 
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