
                                                                                                           
       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 EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 
6 DE MARÇ A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 03/2017 
Data: 6 de març de 2017 
Horari: 21.30 hores 
Lloc: Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Assistents 
 
Alcalde: 
Joan Riera Comellas 
 
Regidors: 
 
Ivette Font Font 
Carles Orra Boix 
Pilar Sancho Orra 
Èric Vilamitjana Freixa 
 
Disculpen la seva absència: 
Maria Milagros Martínez Adan 
Sandra Blanch Vila 
 
Secretari-Interventor accidental: 
Jordi Gros Roca 
 
Ordre del dia 
 
1.- Aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, per a 
l'obra de construcció d’una mini rotonda a la cruïlla de la N-141d i urbanització del 
Passeig J. Verdaguer.  
 
2.- Donar compte de la liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2016. 
 
3.- Aprovació compte de patrimoni exercici 2016. 
 
1.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, PER A L'OBRA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA MINI 
ROTONDA A LA CRUÏLLA DE LA N-141D I URBANITZACIÓ DEL PASSEIG J. 
VERDAGUER.  

 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

PRIMER. Amb data 23 de gener de 2017 l’alcalde va determinar la necessitat de 
contractació de les obres de construcció d’una mini rotonda a la cruïlla de la N-141d i 
urbanització del Passeig J. Verdaguer, d’acord amb el projecte aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en data 27 de gener de 2014. 
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SEGON. Donades les característiques de l’ obra es considera com procediment més 
adequat el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris 
d'adjudicació, d’acord amb l’article 138.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre. 

 
TERCER. Amb 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. 

 
QUART. Amb data 31 de gener de 2017 es va emetre Informe de secretaria sobre la 
legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i 
adjudicar el contracte.   

 
CINQUÈ. Amb data 6 de febrer de 2017, el Ple va aprovar iniciar l'expedient per a la 
contractació referida motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.               

 
SISÈ. Amb data 27 de febrer de 2017, es va redactar i va incorporar a l'expedient el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir l'adjudicació del 
contracte. 

 
SETÈ. Amb data 30 de gener de 2017 l’interventor va emetre certificat sobre la 
disponibilitat pressupostària. 
 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La Legislació aplicable a l’ assumpte és la següent:  

 

 Els articles 6, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents, 150 i següents, 235 a 239 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. 

 El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles 
vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig). 

 La Llei 39/2015, de 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

  La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
 

Atès quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 
en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament de 
conformitat amb la Disposició Addicional Segona i l'article 110 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 

 
Per això, de conformitat amb l' establert en l'article 175 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple adopta amb el vot favorable de l’alcalde, els 
regidors Ivette Font Font i Carles Orra Boix, els següents.  
 

 
ACORDS 
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PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert i oferta 
econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d'adjudicació, per a l'obra 
consistent  en la construcció d’una mini rotonda a la cruïlla de la N-141d i urbanització 
del Passeig J. Verdaguer,  convocant la seva licitació. 

 
SEGON. Autoritzar, en quantia de 482.220,44 euros, la despesa que per aquest 
Ajuntament representa la contractació referida, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
1532 61900 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per 
l’exercici 2017. 

 
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el 
contracte d'obres consistent  en la construcció d’una mini rotonda a la cruïlla de la N-
141d i urbanització del Passeig J. Verdaguer, oferta més avantatjosa amb diversos 
criteris d'adjudicació. 

 
QUART. Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte, publicant-se 
en el Butlletí Oficial de la Província  de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat i 
en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de vint-i-sis 
dies naturals puguin presentar les proposicions que estimin pertinents. 

 
CINQUÈ. Disposar la constitució de la Mesa de Contractació que serà l'òrgan 
competent per a la valoració de les ofertes en els termes previstos a l'article 320 i la 
disposició addicional 2.10 de la TRLCSP. Aquesta Mesa de Contractació estarà 
presidida pel senyor alcalde, o regidor en qui delegui, i en formaran part com a vocals 
el secretari-interventor municipal, o aquells funcionaris que el substitueixin; així com 
l’arquitecte tècnic municipal i  les regidores M. Milagros Martínez Adán i Pilar Sancho 
Orra. Actuarà com a secretari de la Mesa el secretari-interventor de la Corporació.  
 
 
La regidora Pilar Sancho Orra i el regidor Èric Vilamitjana Freixa, justifiquen el seu vot 
en contra perquè no estan d’acord amb la construcció de la mini rotonda. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2016. 
 
Es dona compte al Ple de la resolució de l’alcalde del dia 24 de febrer de 2017 (R-
12/2017): 
 
“APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016 
 
Segons les Bases d’Execució del Pressupost, s’han practicat les pertinents operacions 
de liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2016 de conformitat amb allò 
que disposa l’article 191 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
(Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març) i arts. 89 i 105 del R.D. 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
D’altra banda, d’acord amb l’article 193 bis del TRLHS, introduït per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i l’article 
103 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril, s’han deduït als efectes de la qualificació del 
romanent de tresoreria, drets de dubtós cobrament per un import total de 26.667,64 
euros. 
 

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 

 

Per tot això, practicades totes les operacions de conformitat amb la normativa 
exposada, s’ha confeccionat l’oportuna liquidació que consta en l’informe del secretari  
interventor 
 
RESOLC: 
 
1r.- Aprovar la liquidació d’ingressos i despeses del pressupost de la Corporació de 
l’exercici de 2016, la qual presenta un resultat pressupostari ajustat de 137.575,86 i 
amb el resum següent: 
 
A) Estat d'execució, pressupost de despeses 
 

1 ___ Exercici corrent 
Pressupost inicial: ....................................................................... 963.672,44  
Modificacions de crèdits(Inicial  +modificacions): ..................... 1.195.013,24 
Despeses autoritzades i compromeses: ...................................... 683.612,71 
Obligacions reconegudes:  .......................................................... 675.431,71 
Pagaments ordenats: .................................................................. 645.867,76 
Pagaments realitzats:......................................................................641.912,86 
Pendents de pagament: ................................................................ 33.518,85 
Romanents compromesos de despesa 
   Incorporables: .............................................................................. 8.181,00 
   No incorporables:  ............................................................................... 0,00 
Romanents  no compromesos de despesa 
   Incorporables: ..................................................................................... 0,00 
   No incorporables:  ............................................................................... 0,00 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació:  ........................................... 0,00 
 

2__  Exercicis tancats: 
Saldo inicial pendent pagament: ................................................... 12.397,27 
Modificacions: ........................................................................................ 0.00 
Pagaments ordenats i realitzats:  .................................................. 12.397,27 
Pendent de pagament: ........................................................................... 0.00 

 
B) Estat d'execució, pressupost d'ingressos 

 

1 ___ Exercici corrent 
Pressupost inicial: ...................................................................... .963.672,44 
Modificacions de crèdits(Inicial + modificacions):  .................... 1.195.013,24 
Drets reconeguts nets:  ............................................................... 813.007,57 
Recaptació neta:  ........................................................................ 530.716,69 
Pendents de cobrament:  ............................................................ 282.290,88 
Ingressos realitzats pendents d'aplicació: ............................................... 0,00 

 

2 ___ Exercicis tancats 
Saldo inicial Pendent Cobrament:  .............................................. 200.643,78 
Modificacions:  ................................................................................ 8.395,78 
Baixes ordinàries:............................................................................. -3.391,26 
Recaptat:  .................................................................................... 114.510,70 
Pendents de cobrament:  .............................................................. 91.137,60 

 

C) Resultat pressupostari 
 

Drets reconeguts Cap. 1 a 5,:  ..................................................... 661.147,42 
Drets reconeguts. Cap 6 i 7:  ....................................................... 151.860,15 
Obligacions reconegudes. Cap. 1 a 5:  ........................................ 486.675,51 
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Obligacions reconegudes. Cap. 6 i 7 :  ........................................ 188.756,20 
Total no financer: ...................................................................... 137.575,86 
Actius financers. Cap. 8: ........................................................................ 0,00 
Passius financers. Cap. 9: ...................................................................... 0,00 
Resultat no ajustat:  .................................................................. 137.575,86 
Crèdits gastats finançats amb romanent:  .............................................. 0,00 
Desviació de finançament negativa de l’exercici: .................................... 0.00 
Desviació de finançament positiva de l’exercici: ..................................... 0.00 
Resultat pressupostari ajustat:  ............................................... 137.575,86 

 

D) Romanent 
 

+Pendent de cobrament d’exercici corrent:  ................................ 282.290,88 
+Pendent de cobrament d’exercicis tancats: ................................. 91.137,60 
+Pendent de cobrament no pressupostari:  ..................................... 8.012,63 
-Ingressos pendents d’aplicar:  ............................................................... 0,00 
Pendent de cobrament net:  ..................................................... 381.441,11 
-Pendent de pagament d’exercici corrent:  .................................... 33.518.85 
-Pendent de pagament d’exercicis tancats: ............................................ 0,00 
-Pendent de pagament no pressupostari:  ..................................... 16.407,69 
-Pagaments pendents d’aplicar:  ............................................................ 0,00 
Pendent de pagament net: ......................................................... 49.926,54 
+Fons líquids:  ........................................................................... 450.281,22 
Romanent previ:  ....................................................................... 781.795,79 
-Provisió saldos de dubtós cobrament:  ......................................... 26.667,64 
-Romanent amb finançament afectat:  .................................................... 0.00 
Romanent per a despeses generals:  ...................................... 755.128,15 

 
E) Límits legals derivats de la liquidació 
 
1 ___ Rati d'estalvi net 

 

Drets reconeguts Cap. 1 a 5:  ...................................................... 661.147,42 
Obligacions reconegudes Cap. 1 a 5:   ........................................ 486.675,51 
Estalvi brut :  ............................................................................... 174.471,91 

            Anualitat teòrica amortització:...................................................................0,00 
Estalvi net: .....................................................................................174.471,91 
Rati estalvi net......................................................................................26.39% 

 
2 __ Rati legal d'endeutament 

 
Ingressos corrents:  ..................................................................... 661.147,42 
Ingressos finalistes a operacions de capital ........................................... 0,00 
Endeutament Entitat (Devolució PIE): .................................................... 0.00 
Rati d’endeutament : .............................................................................0,00%  
 

D'acord amb l'art. 53.2 de la LRHL, la situació de l'Ajuntament sobre l'endeutament 
total és del 0.00% 
 

2n.- Aprovar l’estat demostratiu d’ingressos i de despeses de pressupostos tancats. 
 

3r.- Aprovar provisionalment el balanç de comprovació a 31 de desembre de 2016 pel 
que respecta als comptes de tresoreria, de deutors i de creditors. 
 

4t.- Considerar com a de dubtós cobrament la quantitat total de 26.667,64, d’acord 
amb els criteris que consten a l’article 193 bis del Text Refós de la Llei d’Hisendes 
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Locals (Decret Legislatiu 2/2004) introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 
 

5è.- La liquidació del pressupost de 2016 és conforme amb la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera atès que compleix amb 
els tres paràmetres indicats en aquesta norma, segons consta en l’informe 
d’intervenció: 

- Regla de la Despesa. 
- Objectiu d’Estabilitat Pressupostària (capacitat/necessitat de finançament) 
- Objectiu del Deute 

 

6è.- Retre compte de la liquidació aprovada al Ple immediat que celebri. 
 

7è.- Trametre una còpia de l’esmentada liquidació a l’Il·lm. Sr. Delegat d’Hisenda 
d’aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona 
-Departament de Governació- i al Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei 39/1988, Reguladora de 
les Hisendes Locals.” 
 
Sense que s’hagi presentat cap objecció, el Ple resta assabentat. 
 
3.- APROVACIÓ COMPTE DE PATRIMONI EXERCICI 2016. 
 
L’article 222.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós la Llei municipal i règim Local de Catalunya, estableix que els ens locals han de 
portar un inventari de llurs béns, el qual han de comprendre els béns de domini públic i 
el patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. 
 
Atès que segons el què disposa l’article 105.1 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i l’article 222.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003 la seva aprovació és competència de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels cinc regidors presents, dels set que 
formen el ple municipal, els següents  

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el Compte del Patrimoni de l’exercici 2016 del municipi de Vilanova 
de Sau. 
 
Segon.- Trametre còpia d’aquest al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
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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