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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 9 
D’ABRIL DE 2018 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 02/2018 
Data: 9 d’abril de 2018 
Horari: 21.30 hores 
Lloc: Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Assistents 
Alcalde: 
Joan Riera Comellas 
 
Regidors: 
Maria Milagros Martínez Adan 
Sandra Blanch Vila 
Ivette Font Font 
Carles Orra Boix 
Pilar Sancho Orra 
 
Disculpen la seva absència: 
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. Donar compte de la liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2017. 
6. Aprovació compte de patrimoni exercici 2017. 
7. Aprovació de baixes del padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
8. Aprovació inicial de l’ordenança municipal de l’ús de l’àrea d’autocaravanes de 

Vilanova de Sau. 
9. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter. 
10. Aprovació de la proposta de festes locals per a l’any 2019. 
11. Aprovació de la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntaments 

perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 
2018. 

12. 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 5 de febrer 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: 
 
R-05/2018 de 29 de gener: Convocatòria de sessió ordinària del Ple. 
R-06/2018 de 29 de gener: Acceptació subvenció Consell Comarcal d’Osona. 
R-07/2018 de 30 de gener: Comunicació prèvia d’obres menors exp.2/2018. 
R-08/2018 de 2 de febrer: Alta padró municipal. 
R-09/2018 de 5 de febrer: Aprovació de la certificació número 5 de l’obra de 
construcció d’una minirotonda a la cruïlla de la carretera N-141d i urbanització del 
passeig J. Verdaguer a Vilanova de Sau. 
R-10/2018 de 16 de febrer: Modificació pressupost 1/2018 -Incorporació romanent de 
crèdit-. 
R-11/2018 de 16 de febrer: Modificació pressupost 2/2018. 
R-12/2018 de 23 de febrer: Aprovació Pla pressupostari a mig termini. 
R-13/2018 de 26 de febrer: Adjudicació del contracte menor d’obra de “Millora del camí 
de Vilanova de Sau a Rupit, fins al límit del terme municipal”. 
R-14/2018 de 26 de febrer: Aprovació liquidació del pressupost exercici 2017. 
R-15/2018 de 5 de març: No admissió de l’advertiment de l’inici de l’expedient 
d’apreuament. 
R-16/2018 de 5 de març: 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 a les despeses de desplaçaments que fomentin la mobilitat dels joves 
de Vilanova de Sau en l’àmbit formatiu any 2018. 
R-17/2018 de 5 de març: Inici de l’expedient per l’aprovació d’una ordenança reguladora 
de l’ús de l’àrea d’autocaravanes de Vilanova de Sau. 
R-18/2018 de 5 de març: Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per sufragar les 
despeses de sepeli a les famílies de Vilanova de Sau any 2018. 
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R-19/2018 de 5 de març: Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per sufragar les 
despeses d’urgència social a les famílies de Vilanova de Sau any 2018. 

R-20/2018 de 5 de març: 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 la rehabilitació d’edificis i per al foment de la construcció de nous 
habitatges al municipi de Vilanova de Sau any 2018. 
R-21/2018 de 5 de març: 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 la natalitat al municipi de Vilanova de Sau any 2018. 
R-22/2018 de 6 de març: Alta padró d’habitants. 
R-23/2018 de 9 de març: Convocatòria pel disseny del cartell de la XXVIIª fira d'herbes 
remeieres de Vilanova de Sau 2018. 
R-24/2018 de 12 de març: Aprovació certificació núm.6 de l’obra de construcció d’una 
minirotonda a la cruïlla de la carretera n-141d i urbanització del passeig Verdaguer a 
Vilanova de Sau. 
R-25/2018 de 12 de març: Autorització prova esportiva BTT VI Ter Bike Experience. 
R-26/2018 de 13 de març: Aprovació de sol·licituds en el marc de la convocatòria del 
catàleg d’activitats i serveis locals 2018 de Diputació de Barcelona-  línia de suport 
municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018-. 
R-27/2018 de 3 d’abril: Delegació celebració casament. 
 
D-01/2018 de 31 de gener: Decret de despeses del mes de gener. 
D-02/2018 de 28 de febrer: Decret de despeses del mes de febrer. 
 
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 28 de 
febrer 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. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2017. 
 
Es dona compte al Ple de la resolució de l’alcalde del dia 26 de febrer de 2018 (R-
14/2018): 
 
“APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2017. 
 
Segons les Bases d’Execució del Pressupost, s’han practicat les pertinents operacions 
de liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2017 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. 
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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 8.899,20 
euros. 
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 2017, la qual presenta un resultat pressupostari ajustat de 53.739,35 
euros i amb el resum següent: 
 
A) Estat d'execució, pressupost de despeses 
 
1 ___ Exercici corrent 

Pressupost inicial: .................................................................... 1.116.925,16  
Modificacions de crèdits(Inicial  +modificacions): ..................... 1.158.136,39 
Despeses autoritzades i compromeses: ...................................... 980.960,61 
Obligacions reconegudes:  .......................................................... 759.905,37 
Pagaments ordenats: .................................................................. 741.476,65 
Pagaments realitzats:......................................................................681.677,82 
Pendents de pagament: ................................................................ 78.227,55 
Romanents compromesos de despesa 
   Incorporables: .......................................................................... 221.055,24 
   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: ................................................... 33.518,85 
Modificacions: ....................................................................................... -0.04 
Pagaments ordenats i realitzats:  .................................................. 33.518,81 
Pendent de pagament: ........................................................................... 0.00 

 
   
B) Estat d'execució, pressupost d'ingressos 

 
1 ___ Exercici corrent 

Pressupost inicial: ................................................................... .1.116.925,16 
Modificacions de crèdits(Inicial + modificacions):  .................... 1.158.136,39 
Drets reconeguts nets:  ............................................................... 809.546,43 
Devolució Ingressos......................................................................   11.187,02 
Recaptació neta:  ........................................................................ 653.001,66 
Pendents de cobrament:  ............................................................ 156.544,77 
Ingressos realitzats pendents d'aplicació: ............................................... 0,00 

 
2 ___ Exercicis tancats 

Saldo inicial Pendent Cobrament:  .............................................. 373.428,48 
Modificacions:  ....................................................................................... 9,89 
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Baixes ordinàries:............................................................................. -6.841,40 
Recaptat:  .................................................................................... 344.463,37 
Pendents de cobrament:  .............................................................. 22.133,60 

 
C) Resultat pressupostari 
 

Drets reconeguts Cap. 1 a 5,:  ..................................................... 567.447,69 
Drets reconeguts. Cap 6 i 7:  ....................................................... 242.098,74 
Obligacions reconegudes. Cap. 1 a 5:  ........................................ 467.854,81 
Obligacions reconegudes. Cap. 6 i 7 :  ........................................ 292.050,56 
Total no financer: ........................................................................ 49.641,06 
Actius financers. Cap. 8: ........................................................................ 0,00 
Passius financers. Cap. 9: ...................................................................... 0,00 
Resultat no ajustat:  .................................................................... 49.641,06 
Crèdits gastats finançats amb romanent:  .............................................. 0,00 
Desviació de finançament negativa de l’exercici: ............................. 4.664,95 
Desviació de finançament positiva de l’exercici: ................................. 566.66 
Resultat pressupostari ajustat:  ................................................. 53.739,35 

 
D) Romanent 
 

+Pendent de cobrament d’exercici corrent:  ................................ 156.544,77 
+Pendent de cobrament d’exercicis tancats: ................................. 22.133,60 
+Pendent de cobrament no pressupostari:  ................................... 13.158,13 
-Ingressos pendents d’aplicar:  ............................................................... 0,00 
Pendent de cobrament net:  ..................................................... 191.836,50 
-Pendent de pagament d’exercici corrent:  .................................... 78.227,55 
-Pendent de pagament d’exercicis tancats: ............................................ 0,00 
-Pendent de pagament no pressupostari:  ..................................... 12.498,96 
-Pagaments pendents d’aplicar:  ............................................................ 0,00 
Pendent de pagament net: ......................................................... 90.726,51 
+Fons líquids:  ........................................................................... 723.495,36 
Romanent previ:  ....................................................................... 824.605,35 
-Provisió saldos de dubtós cobrament:  ........................................... 8.899,20 
-Romanent amb finançament afectat:  .................................................... 0.00 
Romanent per a despeses generals:  ...................................... 815.706,15 

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

 
Drets reconeguts Cap. 1 a 5:  ..................................................... .567.447,69 
Obligacions reconegudes Cap. 1 a 5:   ........................................ 467.854,81 
Estalvi brut :  ................................................................................. 99.592,88 

            Anualitat teòrica amortització:............................................................... 0,00 
Estalvi net: .......................................................................................99.592,88 
Rati estalvi net..................................................................................... 17,55% 

 
2 __ Rati legal d'endeutament 

 
Ingressos corrents:  ..................................................................... 567.447,69 
Ingressos finalistes a operacions de capital ........................................... 0,00 
Endeutament Entitat (Devolució PIE): .................................................... 0.00 
Rati d’endeutament : .............................................................................0,00%  
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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 2017 pel 
que respecta als comptes de tresoreria, de deutors i de creditors. 
 
4t.- Considerar com a de dubtós cobrament la quantitat total de 8.899,20 euros, 
d’acord amb els criteris que consten a l’article 193 bis del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes 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 2017 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.” 
 
Per tot això el Ple es dóna per assabentat. 

 
6. APROVACIÓ COMPTE DE PATRIMONI EXERCICI 2017. 
 
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. 
 
El Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el Compte del Patrimoni de l’exercici 2017 del municipi de Vilanova 
de Sau. 
 
Segon.- Trametre còpia d’aquest al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
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7. APROVACIÓ DE BAIXES DEL PADRÓ DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECANICA 

Vista la relació de vehicles amb matricules molt antigues, algunes d'elles difícilment 
estan circulant actualment i els propietaris ja no tenen els vehicles i als que s'ha 
tramitat expedient de FALLIT. 

Ates que per això es necessari importar a terme una neteja del padró fiscal de 
vehicles. 

El Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar la baixa del padró de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per 
l'any 2.018, i futurs exercicis dels vehicles que es relacionen a continuació: 

DNI NOM MATRICULA MARCA I MODEL 

X8123242X DANIELLE MUÑOZ 

SANDRINE 

1560-FMP VOLKSWAGEN POLO 1.4 

SV 

 

Segon.- Comunicar la part dispositiva dels esmentats acords a l'Organisme de Gestió 
Tributaria perquè practiqui les baixes del Padró Fiscal de l'Impost de Vehicles de 
Tracció Mecànica dels vehicles abans esmentats. 

 
8. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE L’ÚS DE L’ÀREA 
D’AUTOCARAVANES DE VILANOVA DE SAU. 

Vist l’avantprojecte de l’Ordenança municipal de l’ús de l’àrea d’autocaravanes del 
municipi de Vilanova de Sau, en compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; 

Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 
de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor de l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 

Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública i l’aprovació definitiva amb la publicació 
posterior del text íntegre; 

Atès que l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposa que les 
ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi 
presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als 
interessats subsegüent a l’aprovació inicial; 

Vist l’informe favorable del secretari, 

El Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar l’Ordenança municipal de l’ús de l’àrea d’autocaravanes del municipi 

de Vilanova de Sau. 
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Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança pel 

termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de difusió, al web municipal i al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament. 

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 

d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la 
publicació. 

9. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL 
TER. 
 
ANTECEDENTS  
 
1. L’article 7 dels estatuts del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona en data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 20 de novembre de 2015 estableix la necessitat que els membres 
dels Consorci acceptin de forma expressa i pel quòrum pertinent a aquells nous 
membres. 
 
2. L’assemblea de data 30 de setembre de 2015 el Consorci del Ter, va aprovar 
l’acceptació de l’Ajuntament de Fornells de la Selva i l’Ajuntament d’Osor com a 
membre de dret del Consorci del Ter, aprovant inicialment la modificació dels estatuts 
reguladors següent: 
 

- Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ....Fornells de la Selva, Osor... 

- Inclusió en l’annex dels estatuts: Fornells de la Selva – Tram 3*; Osor – Tram 0. 
 

3. L’assemblea de data 28 de setembre de 2017 el Consorci del Ter, va aprovar 
l’acceptació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, l’Ajuntament de Canet d’Adri, 
Ajuntament de Sant Martí de Llémena i l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres com a 
membre de dret del Consorci del Ter, aprovat inicialment la modificació dels estatuts 
reguladors següent: 
 

- Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ... Vilobí d’Onyar, Canet 
d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres... 

- Inclusió en l’annex dels estatuts: Vilobí d’Onyar – Tram 3*, Canet d’Adri – Tram 1*, 
Sant Martí de Llémena – Tram 1*, Sant Aniol de Finestres – Tram 0*. 
 

4. En la sessió ordinària de l’Assembla de data 28 de setembre de 2017 també es va 
aprovar la modificació de les quotes dels ens consorciats, resultant de la forma 
següent: 

APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS  

ENS CONSORCIATS Trams de 
població 

Proposta 
2018 

    Any 2018 

SETCASES 0 382,59 

SERRA DE DARÓ 0 382,59 

QUERALBS 0 382,59 

ULTRAMORT 0 382,59 

CAMPELLES 0 382,59 

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 

 

COLOMERS 0 382,59 

LES LLOSSES 0 382,59 

FOIXÀ 0 382,59 

FONTANILLES 0 382,59 

GUALTA 0 382,59 

LA TALLADA D'EMPORDÀ 0 382,59 

JAFRE 0 382,59 

ORÍS 0 382,59 

OSOR 0 382,59 

TAVERTET 0 382,59 

ST. JOAN DE MOLLET 0 382,59 

SUSQUEDA 0 382,59 

VILALLONGA DE TER 0 382,59 

VILANOVA DE SAU 0 382,59 

TAVÈRNOLES 0 382,59 

PARDINES 0* 191,30 

MOLLÓ 0* 191,30 

SANT ANIOL DE FINESTRES 0* 191,30 

LLANARS 1 579,09 

ST. JORDI DESVALLS 1 579,09 

ST. PAU DE SEGÚRIES 1 579,09 

CERVIÀ DE TER 1 579,09 

LES MASIES DE RODA 1 579,09 

MONTESQUIU 1 579,09 

CANET D’ADRI 1* 289,55 

SANT MARTÍ DE LLÉMENA 1* 289,55 

ULLÀ 2 1.168,61 

FLAÇÀ 2 1.168,61 

ST. JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 2 1.168,61 

VERGES 2 1.168,61 

BORDILS 2 1.168,61 

ST. QUIRZE DE BESORA 2 1.168,61 

RIBES DE FRESER 2 1.168,61 

STA. MARIA DE CORCÓ 2 1.168,61 

AMER 2 1.168,61 

CAMPRODON 2 1.168,61 

LA CELLERA DE TER 2 1.168,61 

St. VICENÇ DE TORELLO 2 1.168,61 

GURB 3 1.572,04 

ST. JULIÀ DE RAMIS 3 1.572,04 

ST. GREGORI 3 1.572,04 

LES MASIES DE VOLTREGA 3 1.572,04 

BESCANÓ 3 1.572,04 

CAMPDEVÀNOL 3 1.572,04 

ST. JOAN DE LES ABADESSES 3 1.572,04 

FORNELLS DE LA SELVA 3* 786,03 

VILOBÍ D’ONYAR 3* 786,03 

SARRIÀ DE TER 4 1.982,46 

ANGLÈS 4 1.982,46 

CELRÀ 4 1.982,46 

RODA DE TER 4 1.982,46 
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SANT HILARI SACALM 4 1.982,46 

TORROELLA DE MONTGRÍ 6 3.227,56 

RIPOLL 6 3.227,56 

TORELLÓ 7 4.883,08 

MANLLEU 7 4.883,08 

SALT 8 6.156,04 

VIC* 8* 3.078,02 

GIRONA 9** 12.520,78 

 
 
5. En els mateixos acords es va aprovar sotmetre l’expedient de modificació, 
sol·licitant la ratificació de la modificació per part de cada un dels seus membres.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I. L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
preveu que els Consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i 
diferenciada, creades per diverses administracions públiques o entitats integrants del 
sector públic institucional, entre sí o amb la participació d’entitats privades pel 
desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes elles dins de l’àmbit de les seves 
competències. Els articles 119 i següents del citat text legal regulen el règim jurídic, el 
règim d’adscripció, el règim de personal, pressupostari i de comptabilitat i control 
econòmic financer, la creació, la dissolució, la separació i el contingut dels estatuts. 
 
II. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) 
preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i 
els estatus. 
 

III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i 
per tant amb un major detall aquests ens. Concretament, l’article 322 del Reglament 
relatiu a la modificació dels estatuts del consorci  preveu que s’adopta amb l’acord 
previ del seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les 
administracions i altres entitats consorciades i acordada  amb les mateixes formalitats 
per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents. 
 

IV. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre 
legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2 
ROAS. 
 

V. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria 
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots 
aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció 
municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic 
dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987. 
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El Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 

 
ACORDS 

 
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords 
adoptats per l’Assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28 de setembre de 2017 i 
aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter que consten en la part 
expositiva d’aquesta resolució.  
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la gestió per a 
la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la 
ratificació per la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens 
d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals de la Generalitat de Catalunya. 
 

10.-APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2019. 
 
D’acord amb l’escrit del Director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i 
Famílies de Barcelona de data 15 de març de 2018 sol·licitant-nos la proposta de dues 
festes locals per a l’any 2019. 
 
Vist que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors 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, 
 
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 2019, els següents dies: 
 
Dijous 18 d’abril - Dijous Sant. 
Divendres 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. 
 
El Ple acorda per unanimitat introduir per urgència el següent punt a l’ordre del dia: 
 
11.APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR 
DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS 
CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2018. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de 
les bases de règim local, en concordança amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel quals s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986 de 28 de novembre, els 
membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici 
dels seu càrrec quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim 
de dedicació parcial- amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos generals 
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de l’Estat-, així com a percebre indemnitzacions per les despeses originades en 
l’exercici del seu càrrec i assistències en la quantia i condicions que estableix el Ple de 
la Corporació. 
 
El Decret 69/2008, d’1 d’abril, regula el règim d’atribució de les compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments catalans, d’acord amb el nombre d’habitants i 
els altres requisits regulats en aquest Decret, per tal que abonin les retribucions de 
l’alcalde/essa o, d’altres persones electes, que exerceixen el seu càrrec en règim de 
dedicació exclusiva o parcial. 
 
D’acord amb la notificació efectuada en data 6 d’abril de 2018 del Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge, el proper dimecres 11 d’abril de 
2018 es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució de 
convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 
2018. 
 
El Ple aprova per unanimitat dels membres assistents els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Establir que, atenent que Joan Riera Comellas, alcalde de l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau, exerceix els seu càrrec en règim de dedicació del 75%, amb unes 
retribucions brutes anuals de 12.398,76 euros, li correspon ser el beneficiari de la 
compensació econòmica per a l’any 2018. 
 
Segon.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge participar en la convocatòria de concessió de compensació econòmica a 
favor de l’Ajuntament de Vilanova de Sau perquè aboni la retribució de l’alcalde per a 
l’exercici 2017, d’acord amb les bases de la convocatòria establertes en el Decret 
69/2008, d’1 d’abril i la dedicació de l’alcalde aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 
22 de juny de 2015 

 
12. MOCIONS,PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde informa que les obres del Passeig J. Verdaguer han finalitzat i que en breu es 
signarà l’acta de recepció de l’obra. També es comunica que es demanarà el canvi de 
destí de la baixa que podria servir per l’arranjament de la carretera de la Riba. 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-dues hores i quinze minuts, 
l’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari accidental, estenc aquesta acta. 
 
 
        Vist i plau 
El Secretari       L’Alcalde 
 
 
 
 
Jordi Gros Roca      Joan Riera Comellas 

mailto:vilanovas@diba.cat

