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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 12 DE 
JUNY DE 2017 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 05/2017 
Data: 12 de juny 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. Coneixement de l’informe d’intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010, 

de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en operacions comercials. 

6. Aprovació del Compte General de l’exercici 2016. 
7. Aprovació classificació proposta més favorable de l’obra: Construcció d’una 

minirotonda a la cruïlla de la Carretera N-141D i urbanització del Passeig J. 
Verdaguer. 

8. Aprovació de la convocatòria pel nomenament de Jutge de pau i substitut. 
9.    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 l’acta del dia 3 d’abril 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-021/2017 de 27 de març: Convocatòria de sessió ordinària del Ple. 
R-022/2017 de 27 de març: Assabentat comunicació prèvia d’inici d’activitat 
d’allotjament turístic a la masia can Tortadès de Vilanova de Sau. 
R-023/2017 de 28 de març: Adjudicació del contracte de serveis per l’organització de 
la XXVI edició de la fira d’Herbes Remeieres. 
R-024/2017 de 29 de març: Convocatòria per la concessió de subvencions per el 
foment de l’escolarització al municipi de Vilanova de Sau. Any 2017. 
R-025/2017 de 29 de març: Convocatòria per la concessió de subvencions per el 
foment de la natalitat al municipi de Vilanova de Sau. Any 2017. 
R-026/2017 de 29 de març: Convocatòria per la concessió de subvencions per la 
rehabilitació d’edificis i per el foment de la construcció de nous habitatges al municipi 
de Vilanova de Sau. Any 2017. 
R-027/2017 de 29 de març: Convocatòria per la concessió de subvencions per 
sufragar les despeses de sepeli. Any 2017. 
R-028/2017 de 29 de març: Convocatòria per la concessió de subvencions per 
sufragar les despeses d’urgència social a les famílies de Vilanova de Sau. Any 2017. 
R-029/2017 de 10 d’abril: Contractació de personal laboral temporal per urgència. 
R-030/2017 de 11 d’abril: Comunicació prèvia d’obres menors Exp.5/2017 
R-031/2017 de 18 d’abril: Assabentat comunicació prèvia de primera ocupació. 
R-032/2017 de 18 d’abril: Aprovació modificació pressupost Exp.2/2017. 
R-033/2017 de 24 d’abril: Autorització cessió pista poliesportiva i camp de futbol pel 
campus Handbol “Antoni Garcia”. 
R-034/2017 de 3 de maig: Aprovació sol·licitud de subvenció a l’ACA. 
R-035/2017 de 4 de maig: Assabentat obertura de piscines de can Mateu i company. 
R-036/2017 de 5 de maig: Delegació de competències per a la celebració de 
matrimoni Civil. 
R-037/2017 de 15 de maig: Aprovació del conveni per la concessió de la subvenció de 
la Diputació de Barcelona per l’execució del projecte de construcció d’una minirotonda 
i urbanització del Passeig J. Verdaguer. 
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R-038/2017 de 15 de maig: Atorgament de subvenció per el foment de l’escolaritat a 
Vilanova de Sau, convocatòria 2017. 
R-039/2017 de 17 de maig: Atorgament d’una subvenció directa  a l’escola de 
Vilanova de Sau per a l’any 2017. 
R-040/2017 de 17 de maig: Atorgament d’una subvenció directa  a la societat de 
caçadors de Vilanova de Sau per a l’any 2017. 
R-041/2017 de 19 de maig: Atorgament d’una subvenció directa  a l’associació 
comissió de festes de Vilanova de Sau per a l’any 2017. 
R-042/2017 de 19 de maig: Atorgament d’una subvenció directa  a l’associació de 
defensa forestal de Vilanova de Sau per a l’any 2017. 
R-043/2017 de 22 de maig: Pròrroga de la vigència del pla local de joventut de 
Vilanova de Sau 2013-2016. 
R-044/2017 de 22 de maig: Atorgament de subvenció per sufragar les despeses de 
sepeli, convocatòria 2017.  
 
D-03/2017 de 31 de març: Decret de despeses del mes de març. 
D-04/2017 de 30 d’abril: Decret de despeses del mes d’abril. 
 
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 30 d’abril 
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.-CONEIXEMENT DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE 
LA LLEI 15/2010, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN 
OPERACIONS COMERCIALS. 
 
Per part del secretari es dóna compte de l’informe trimestral, corresponent al primer 
trimestre de 2017, de compliment de la Llei 15/2010 de lluita contra la morositat, 
indicant que l’Ajuntament havia donat compliment als terminis de pagament previstos 
en aquesta llei. 

 
Per tot això el Ple es dóna per assabentat. 

 
6.APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016. 
 
Vist el compte general del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016.  
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes va emetre el seu informe favorable del 
compte general de 2016, i que aquest, juntament amb els documents que el 
justifiquen, ha estat exposat al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anunci al 
BOP de Barcelona de data 13 d’abril de 2017, i que durant aquest termini ni els vuit 
dies següents no s’ha formulat reclamació, havent informat de nou la Comissió 
Especial de comptes. 
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Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost de l’Ajuntament corresponent a 
l’exercici 2016. 
 
Segon.- Trametre una còpia del compte a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al 
Tribunal de Cuentas. 
 
Tercer.- Facultar expressament i tant àmpliament com sigui de menester al senyor 
alcalde perquè formalitzi en nom de l’Ajuntament qualsevol document que sigui 
necessari en relació aquest acords. 
 
7.-APROVACIÓ CLASSIFICACIÓ PROPOSTA MÉS FAVORABLE DE L’OBRA: 
CONSTRUCCIÓ D’UNA MINIROTONDA A LA CRUÏLLA DE LA CARRETERA N-
141D I URBANITZACIÓ DEL PASSEIG J. VERDAGUER. 

 
El Ple de la Corporació de data 6 de març de 2017 va aprovar l’expedient i els Plecs 
de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de l’obra consistent en la construcció 
“d’una minirotonda a la cruïlla de la N-141d i urbanització del Passeig J.Verdaguer”, 
pel procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris 
d’adjudicació. 

L’Ajuntament en data 10 de març de 2017 va publicar l’anunci de licitació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació, a fi que els interessats 
presentessin les seves proposicions. 

Durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient. 

En data 8 de maig de 2017 es va reunir la Mesa de contractació, i aquesta va realitzar 
proposta d'adjudicació a favor  de l’empresa M i J Gruas, SA. 

Fiscalitzat prèviament l'expedient per la Intervenció, examinada la documentació que 
l'acompanya i d'acord amb la mateixa i de conformitat amb l' establert en l'article 151.3 
i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per tot això, el 
Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Classificar les proposicions presentades pels candidats, atenent la proposta 
de la Mesa de contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent: 

1 M I J GRUAS, S.A 95,60
2 PASQUINA,S.A 95,00
3 ICMAN (INGENIERÍA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L) 93,39
4 GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU 93,02
5 AGLOMERATS GIRONA,S.A 91,67
6 ELÈCTRICA DEL CADÍ, S.L 91,62
7 VIALSER (VIALITAT I SERVEIS SLU) 91,27
8 SEÑALES GIROD, S.L 91,21
9 CONSTRUCCIONS ICART S.A 90,49

10 ARENES I GRAVES CASTELLOT, S.A 89,30
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11 CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L 89,20
12 BIGAS GRUP, SLU 88,65
13 CIVILSTONE 88,54
14 CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL 88,45
15 MOIX, SERVEIS I OBRES, SL 88,29
16 HIDRÀULICA Y OBRAS, S.A 88,24
17 EXCAVACIONS OSONA, S.A 87,50
18 ISEOVA, SL 86,56
19 AXIS PATRIMONI, S.L 86,50
20 CONSTRUCCIONS CARRERA, S.A 85,46
21 ARTEA MEDIAMBIENT, SL 85,13
22 CONSTRUCCIONS CAROL 83,90
23 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL 83,43
24 CONSTRUCCIONS FUSTÉ,S.A 83,26
25 FIRTEC, SAU 82,51

 
Segon. Notificar i requerir a l’empresa M I J GRUAS, S.A, candidat que ha presentat 
l’oferta més avantatjosa, perquè dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del 
dia següent de rebre el requeriment, presenti la documentació establerta a la clàusula 
1.18 del Plec de clàusules administratives particulars, i constitueixi la garantia definitiva 
que sigui procedent. 
 
Tercer. Realitzats els tràmits anteriors, que el secretari emeti Informe-Proposta i ho 
comuniqui a aquesta Alcaldia. 
 
8.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PEL NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU 
I SUBSTITUT. 
 
La secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per ofici de 5 
d’abril de 2017, el qual ha tingut entrada a l’Ajuntament el dia 19 d’abril de 2017 
(Registre d’Entrada núm. 313 ) ha comunicat a l’Ajuntament la resolució de 4 d’abril de 
2017 de la sala de govern d’aquest òrgan jurisdiccional pel qual es requereix 
l’Ajuntament perquè s’iniciïn els tràmits que han de conduir a formular una proposta de 
nomenament de titular i suplent del Jutjat de Pau de Vilanova de Sau, per estar pròxim 
a la seva fi el termini de quatre anys per al qual foren nomenats. 
 
Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Convocar públicament les vacants de jutge de Pau i substitut, a fi i efecte que 
el Ple municipal pugui procedir a formular la proposta de nomenament i elevar-la a la 
sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Segon.-  Obrir el termini d’un mes natural, comptador des de la publicació de l’Edicte 
al Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones que es trobin interessades 
en exercir el càrrec i reuneixin les condicions legals adients, ho sol·licitin mitjançant 
escrit presentat al registre d’entrada de l’Ajuntament. 
 
Tercer.-  Aprovar les següents bases de la convocatòria: 
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“BASES PER LA CONVOCATÒRIA PEL NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU I 
SUPLENT DEL MUNICIPI DE VILANOVA DE SAU 

1. Règim Jurídic  
La convocatòria se subjecta a la Llei orgànica del poder judicial i al Reglament 3/1995, 
de 7 de juny, dels jutges de pau, acordat pel Consell General del Poder Judicial. La 
tramitació municipal, en allò que no s’especifiqui en aquestes disposicions, es regirà 
per la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
2. Aspirants  
Podran ser aspirants els ciutadans de nacionalitat espanyola, majors d’edat no 
incursos en cap de les incapacitats contemplades a l’article 303 de la Llei orgànica del 
poder judicial, i que són:  
 

a. Impedits físicament o psíquicament per a la funció judicial.  
b. Condemnats per delicte dolós, mentre no hagin obtingut a rehabilitació.  
c. Processats o inculpats per delicte dolós mentre no sigui absolts o es dicti 
interlocutòria de sobreseïment.  
d. Aquells que no gaudeixin de l’exercici ple dels seus drets civils.  

 
3. Sol·licituds  
Les sol·licituds es presentaran al registre general municipal o qualsevol dels registres 
previstos a l’article 38.4 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, i tindran el contingut següent:  

 
a. Nom civil.  
b. Número del DNI.  
c. Domicili a efecte de notificacions.  
d. Data de naixement.  
e. Nacionalitat.  
f. Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes que incapaciten 
per a l’ingrés a la carrera judicial citats a l’article 303 de la Llei orgànica del poder 
judicial.  
g. Petició de ser proposat com a jutge de pau.  
h. Lloc, data i signatura original de l’aspirant.  

 
A la sol·licitud s’acompanyaran els documents següents:  

 
a. Còpia del DNI compulsada per l’Ajuntament de Vilanova de Sau o autentificada 
notarialment.  
b. Currículum sobre formació i activitats professionals de l’aspirant, signat 
originalment per aquest.  

 
El termini de presentació serà de 30 dies naturals des de la publicació d’aquest edicte 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquest edicte també es publicarà als 
taulers d’edictes municipal, del Jutjat de Primera instància i instrucció de Vic i del Jutjat 
de Pau de Vilanova de Sau. 
 
4. Procediment  
 
El secretari municipal instruirà la tramitació d’aquest procediment, i així:  
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a. Publicarà l’edicte.  
b. Custodiarà les sol·licituds presentades.  
c. Requerirà l’esmena de les deficiències que aquestes revesteixin.  
d. Qualificarà jurídicament la concurrència dels requisits específicament concurrents 
en els aspirants, i informarà per escrit sobre el seu resultat.  

 
A partir de les sol·licituds qualificades, el secretari ho posarà en coneixement de 
l’alcalde, dins del termini de deu dies des que conclogui el termini de presentació de 
sol·licituds o del darrer dels atorgats per a l’esmena de deficiències, si aquestes 
s’escauen.  
 
L’alcalde formularà la proposta de disposició i l’elevarà al ple perquè aquest es 
pronunciï sobre la proposta de nomenament que, a la seva vegada, s’elevarà a l’òrgan 
encarregat del nomenament.”  
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hora i cinquanta-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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