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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 1 D’OCTUBRE 
DE 2018 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 05/2018 
Data: 1 d’octubre de 2018 
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. Mocions, Precs i preguntes. 
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
De la redacció de l’acta de la sessió anterior, tots els membres del Ple en tenen coneixement ja 
que disposen d’una còpia. 
 
El Ple aprova per unanimitat l’acta del dia 30 de juliol de 2018. 
 
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: 
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R-68/2018 de 23 de juliol: Convocatòria de sessió ordinària del Ple. 
R-69/2018 de 23 de juliol: Llicència urbanística Exp. 3/2018. 
R-70/2018 de 24 de juliol: Comunicació prèvia d’obres menors. Exp.6/2018 
R-71/2018 de 24 de juliol: Comunicació prèvia d’obres menors. Exp.7/2018 
R-72/2018 de 30 de juliol: Llicència d’un espectacle públic i activitat recreativa de caràcter 
Extraordinari. 
R-73/2018 de 6 d’agost: Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de 
subvencions per foment de l’escolarització al municipi de Vilanova de Sau any 2018. 
R-74/2018 de 6 d’agost: Declaració de desestimant d’una sol·licitud de comunicació d’activitat 
ramadera. 
R-75/2018 de 9 d’agost: Llicència urbanística Exp. 5/2018. 
R-78/2018 de 13 d’agost: Autorització de pas d’una marxa cicloturística 
R-79/2018 de 12 de setembre: Alta padró habitants. 
R-80/2018 de 12 de setembre: Alta padró habitants. 
R-81/2018 de 17 de setembre: Baixa subministrament i connexió a la xarxa d’aigües. 
R-82/2018 de 21 de setembre: Alta padró habitants. 
 
 
D-07/2018 de 31 de juliol: Decret de despeses del mes de juliol. 
D-08/2018 de 31 de agost: Decret de despeses del mes de 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 d’agost de 
2018, en aplicació del que disposa l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 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. MOCIONS,PRECS I PREGUNTES. 
 
La regidora Pilar Sancho demana sobre les incidència contingudes en les analítiques de 
l’aigua. L’alcalde respon que la incidència oberta es tracta que els valors de clorats és superior 
a la indicada en el Pla de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà en la 
zona de Sant Romà. 
 
Aquest es tracta d’un valor que fins ara no s’havia verificat en les analítiques però que tot i ser 
superior al permès, l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha comunicat que es desconeixen 
quins efectes té. 
 
L’alcalde manifesta que s’està treballant conjuntament amb la Diputació de Barcelona i 
l’Agència de la Salut Pública per estabilitzar aquest paràmetre. 
 
L’alcalde informa als regidors que s’ha concedit un canvi de destí de la subvenció sobrant del 
passeig Verdaguer que anirà destinada a la millora de camins. També informa que s’està 
redactant el projecte dels vestidors de la pista. 
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En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores 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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