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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 16 
D’OCTUBRE DE 2017 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 08/2017 
Data: 16 d’octubre 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 
Sandra Blanch Vila 
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. 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. Elecció de Jutge de pau i substitut. 
7. Aprovació de la xifra d’habitants a data 01.01.2017 
8. Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs 

municipals per a l’exercici 2018. 
9.   Mocions, Precs i preguntes. 
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
De la redacció de les actes de les sessions anteriors, tots els membres del Ple en 
tenen coneixement ja que disposen d’una còpia. 
 
El Ple aprova per unanimitat dels membres assistents l’acta del dia 24 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-061/2017 de 17 de juliol: Convocatòria de sessió ordinària del Ple. 
R-062/2017 de 18 de juliol: Concessió de subvencions municipals destinades al 
foment de la natalitat. 
R-063/2017 de 18 de juliol: Aprovació de la modificació pressupost Exp.4/2017. 
R-064/2017 de 21 de juliol: Llicència urbanística Exp.7/2017. 
R-065/2017 de 21 de juliol: Assabentat comunicació prèvia d’obres menors. 
R-066/2017 de 21 de juliol: Llicència urbanística Exp.9/2017. 
R-067/2017 de 25 de juliol: Llicència per un espectacle públic i activitat recreativa de 
caràcter extraordinari i homologació del Pla d’Autoprotecció. 
R-068/2017 de 28 de juliol: Alta padró d’habitants. 
R-069/2017 de 1 d’agost: Alta padró d’habitants. 
R-070/2017 de 25 d’agost: Aprovació del pla de Seguretat i Salut de l’Obra de 
construcció de mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141D i urbanització del 
passeig J. Verdaguer. 
R-071/2017 de 25 d’agost: Aprovació sol·licitud programa complementari execució 
actuacions abastament d’aigua en baixa.  
R-072/2017 de 28 d’agost: Aprovació pròrroga conveni per la recollida i acollida 
d’animals de companyia abandonats o perduts.  
R-073/2017 de 29 d’agost: Llicència urbanística Exp.13/2016. 
R-074/2017 de 31 d’agost: Atorgament d’una subvenció directa al Bisbat de Vic. 
R-075/2017 de 5 de setembre: Modificació d’un domicili d’un habitant en el padró 
d’habitants. 
R-076/2017 de 7 de setembre: Suport convocatòria referèndum. 
R-077/2017 de 18 de setembre: Convocatòria subvencions de desplaçaments. 
R-078/2017 de 18 de setembre: Comunicació urbanística. 
R-079/2017 de 19 de setembre: Baixa liquidació quota tributària de la taxa del servei 
de recollida , transport i tractament de residus comercials. 
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R-080/2017 de 19 de setembre: Comunicació d’una activitat de lloguer 
d’embarcacions a motor elèctric. 
R-081/2017 de 25 de setembre: Comunicació prèvia d’obres menors. 
 
D-07/2017 de 31 de juliol: Decret de despeses del mes de juliol. 
D-08/2017 de 31 d’agost: Decret de despeses del mes d’agost. 
 
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 31 de 
setembre 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 segon i 
tercer 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.-ELECCIÓ DEL 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. 
 
En data 12 de juny de 2017, el Ple de la Corporació, va acordar convocar públicament 
les vacants de jutge de Pau i substitut, així com 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 trobessin interessades en exercir el càrrec i reunissin les 
condicions legals adients, ho sol·licitessin mitjançant escrit presentat al registre 
d’entrada de l’Ajuntament; l’edicte fou publicat en el BOP de 19 de juny de 2017. 
 
En data 29 de juny de 2017 i NRE 557, M.Teresa Guiteras Nadeu, va sol·licitar en 
aquest Ajuntament el seu nomenament com a jutgessa de Pau, atès que aquesta 
compleix amb els requisits establerts en l’article 303 de la Llei Orgànica del poder 
Judicial. 
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En data 18 de juliol de 2017 i NRE 627, Josep Puig Arrom, va sol·licitar en aquest 
Ajuntament el seu nomenament com a jutge de Pau, atès que aquest compleix amb 
els requisits establerts en l’article 303 de la Llei Orgànica del poder Judicial. 
 
De conformitat amb l’article 4 de les bases de la convocatòria aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 12 de juny de 2017, el Ple aprova per unanimitat dels membres 
assistents els següents 

ACORDS 
 

Primer.- Formular la proposta de nomenament de jutgessa de pau i suplent a 
M.Teresa Guiteras Nadeu i Josep Puig Arrom, respectivament. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya per tal que procedeixi al nomenament de jutge de pau i suplent, de 
conformitat amb l’elecció efectuada per aquest consistori. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als interessats. 

 
 

7.-APROVACIÓ DE LA XIFRA D’HABITANTS A DATA 01.01.2017 
 
Atès el resum numèric, corresponent a la gestió informatitzada del nostre Padró 
d’habitants a 1 de gener de 2017, tramès pel servei d’Informàtica i Telecomunicacions 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels membres assistents el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar els següents resums numèrics, corresponents a la gestió 
informatitzada del nostre padró d’habitants a 1 de gener de 2017: 
 

 HOMES DONES TOTAL 

POBLACIÓ MUNICIPI A 1-1-2017 153 160 313 

 
 
8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2018. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes del secretari-interventor, el Ple aprova per 
unanimitat dels membres assistents els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà 
de regir per a l’exercici 2018 i següents, així com el seu text refós. 
 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
 
Ordenança Fiscal Núm.2- Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
Ordenança Fiscal Núm.5- Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
Ordenança Fiscal Núm.6-  Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic 
local a favor d’empreses explotadores de  serveis de subministraments d’interès general. 
Ordenança Fiscal Núm.8- Reguladora de la Taxa per la prestació el servei de gestió de 
residus municipals. 

 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 
L’alcalde explica que s’ha realitzat una estimació del cost del servei de recollida de 
residus i aquesta presenta un dèficit de gairebé 24.000 euros, per això la proposta és 
d’incrementar la present taxa un 35%. Tot i així continuarà sent un servei deficitari. 
 
La regidora Pilar Sancho manifesta que aquest increment s’hagués tingut de realitzar 
durant els exercici anteriors i no ara de cop. L’alcalde respon que cada any 
s’incrementa la taxa de l’abocador i que hi ha coses que no es fan correctament com 
és l’ús dels compactadors i de la caixa d’andròmines, per això cal ser insistents en què 
es dipositin correctament els residus al lloc on correspon. 
 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 

No hi ha precs ni preguntes 

 
 
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 

mailto:vilanovas@diba.cat

