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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 4 DE FEBRER 
DE 2019 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 01/2019 
Data: 4 de febrer de 2019 
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 l’acta de les sessió anterior. 
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 expedient de declaració de crèdit incobrable presentat per l’ORGT.  
7. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova de Sau, el Consell 

Comarcal d’Osona i l’Associació per la defensa dels animals d’Osona per la recollida i 
acollida d’animals de companyia abandonats o perduts. 

8. Aprovació dels annexes anualitat 2019 del conveni interadministratiu de col·laboració per 
a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents 
programes de l’àrea d’atenció a les persones, signat entre el Consell Comarcal d’Osona i 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 

9. Increment dels conceptes retributius del personal al servei de l’administració i dels 
membres de la corporació. 

10. Mocions, Precs i preguntes. 
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
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 dels set regidors presents, dels set que composen el Ple, l’acta del 
dia 26 de novembre 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-95/2018 de 19 de novembre: Convocatòria sessió ordinària. 
R-96/2018 de 21 de novembre: Desestimació de la sol·licitud de pagament de l’IVA en 
l’adquisició d’una de les naus destinades a magatzem municipal. 
R-97/2018 de 26 de novembre: Aprovació de la modificació del pressupost exp. 6/2018. 
R-98/2018 de 26 de novembre: Aprovació de la modificació del pressupost exp. 7/2018. 
R-99/2018 de 3 de desembre: Aprovació inicial de la memòria valorada “Arranjament i millora 
del camí de Vilanova de Sau a can Burjada i connexió amb la Ctra N-141D”  
R-100/2018 de 3 de desembre: Atorgament de beques per a les despeses de desplaçaments 
dels joves de Vilanova de Sau en l’àmbit formatiu. 
R-101/2018 de 12 de desembre: Aprovació conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de 
Calldetenes, Folgueroles, Santa Eugènia de Berga, Tavèrnoles, Vilanova de Sau i Sant Julià de 
Vilatorta, per la realització del projecte “cantem junts”.  
R-102/2018 de 17 de desembre: Acceptació subvenció –PC de millora de l’ocupabilitat 2019-
2020-. 
R-103/2018 de 17 de desembre: Llicència urbanística Exp.12/2018. 
R-104/2018 de 17 de desembre: Llicència urbanística Exp.13/2018. 
R-105/2018 de 17 de desembre: Llicència urbanística Exp.14/2018. 
R-106/2018 de 18 de desembre: Assabentat comunicació prèvia d’obres menors Exp.15/2018. 
R-107/2018 de 18 de desembre: Aprovació de la modificació del pressupost exp. 8/2018. 
 
R-001/2019 de 3 de gener: Empadronament. 
R-002/2019 de 7 de gener: Sol·licituds de subvenció activitats i serveis Xarxa 2019. 
R-003/2019 de 11 de gener: Modificació  domicili empadronament. 
R-004/2019 de 11 de gener: Empadronament. 
R-005/2019 de 15 de gener: Delegació assistència i votació al CAO. 
R-006/2019 de 28 de gener: Empadronament. 
 
  
D-11/2018 de 30 de novembre: Decret de despeses del mes de 30 novembre. 
D-12/2018 de 31 de desembre: Decret de despeses del mes de 31 desembre. 
 
Per tot això el Ple es dóna per assabentat. 
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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 desembre 
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.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 quart trimestre de 
2018, en 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 EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE PRESENTAT 
PER L’ORGT 

Vista la proposta presentada per l’Organisme de Gestió Tributària, referent a la declaració de 
crèdits incobrables. 
 
Examinat els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueix en la Unitat de 
Recaptació contra els deutors que s’indiquen en la relació que consta a l’expedient. 
 
Considerant que ha quedat demostrada la insolvència dels deutors, així com la impossibilitat de 
satisfer el deute. 
 
El Ple aprova per unanimitat del set regidors presents, dels set que composen el Ple, els 
següents 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar incobrables la relació que s’adjunta i que consta en detall a l’expedient: 
 
Relació 18003: La present relació consta de 1 expedient, per un import de quatre-cents vint-i-
vuit euros i seixanta-quatre cèntims (428,64 €). 
 
Segon.- Trametre aquest acord, així com la documentació adjunta a l’Organisme de Gestió 
Tributària. 
 
7.APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA DE SAU, EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’ASSOCIACIÓ PER LA 
DEFENSA DELS ANIMALS D’OSONA PER LA RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS DE 
COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS. 

 
En data 28 de novembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Sau va Aprovar el 
conveni marc de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona, l'Associació per a la 
Defensa dels Animals d'Osona i l'Ajuntament de Vilanova de Sau, per a la recollida i acollida 
d'animals de companyia abandonats i perduts. 
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El Pacte Setè de l'esmentat conveni, recollia que la vigència del mateix seria fins a 31 de 
desembre de 2017 i que transcorregut aquest termini el Conveni es podria prorrogar per un 
període d'un any natural, sempre que les parts manifestin de forma expressa la seva voluntat 
de prorrogar-lo amb una antelació mínima de tres mesos abans de la finalització de cada 
període. En data 25 d’agost de 2017, l’alcalde va resoldre prorrogar l’esmentat conveni, 
finalitzant-ne la vigència a data 31 de desembre de 2018. 
 
Un cop finalitzada la vigència i amb voluntat  de signar-ne un de nou que contempli el servei de 
recollida i acollida d'animals de companyia abandonats i perduts en el municipi de Vilanova de 
Sau i un cop examinat l’esborrany de conveni tramès pel Consell Comarcal d’Osona, el Ple 
aprova per unanimitat del set regidors presents, dels set que composen el Ple, els següents 

 
 ACORDS 

 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona, 
l'Associació per a la Defensa dels Animals d'Osona i l'Ajuntament de Vilanova de Sau, per a la 
recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts. 
 
Segon. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de l'esmentat conveni. 
 
Tercer. Comunicar l’ acord al Consell Comarcal d'Osona. 

8.APROVACIÓ DELS ANNEXES 2019 DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE 
COL.LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ, COOPERACIÓ, FINANÇAMENT I 
DESENVOLUPAMENT DE DIFERENTS PROGRAMES DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES, SIGNAT ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA DE SAU.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Sau del dia 1 d’agost de 2016, va aprovar, entre d’altres, 
el conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per l’execució, 
coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents programes de l’àrea 
d’atenció a les persones.  
 
La clàusula segona preveu que els programes i serveis que són objecte de col·laboració 
s’incorporen a aquest conveni mitjançant un annex anual, que estableix per a cascun d’ells el 
nom i descripció del programa o servei, el servei que s’ofereix, els beneficiaris, els 
professionals que hi intervenen, el pressupost i el seu finançament i l’aportació econòmica 
anual a abonar per part de l’ajuntament. 
 
La clàusula quarta preveu que l’ajuntament està obligat a fer les aportacions econòmiques que 
es fixin en cadascun dels annexos corresponents als programes o serveis que rebi com a 
beneficiari. 
 
La clàusula sisena estableix que el Consell Comarcal d’Osona ha d’actualitzar els annexos de 
cadascun dels programes o serveis cada any i per l’exercici 2019, ja es disposa dels programes 
o serveis que el Consell Comarcal d’Osona prestarà.  
 
Fonaments de dret 
 
L’article 150 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya estableix en l’apartat primer que els ens locals 
supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden, amb aquesta finalitat, 
establir convenis o crear consorcis amb llurs municipis.  
 
L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
L’article 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic,  del sector públic. 
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L’article 26.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, disposa que els consells comarcals han de 
vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de 
qualitat homogènia, els serveis, les activitats i les prestacions que, d’acord amb ells articles 66 i 
67 de la LMRLC, són de competència local. A més l’article 28.1 b) del mateix text legal, preveu 
que els consells comarcals poden cooperar econòmicament en la realització dels serveis i les 
activitats dels municipis. 
 
Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el 
Ple, els següents 
 ACORDS 
 
Primer.- Aprovar per l’exercici 2019 els annexes que consten a l’expedient del conveni 
interadministratiu de col·laboració per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i 
desenvolupament de diferents programes de l’àrea d’atenció a les persones, signat entre el 
Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde de l’Ajuntament per la signatura del conveni i  desenvolupament 
del present acord.  
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes corresponents 
 
9.INCREMENT DELS CONCEPTES RETRIBUTIUS DEL PERSONAL AL SERVEI DE 
L’ADMINISTRACIÓ I DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
 
En data 27 de juliol de 2018, s’ha publicat en el  BOE el RDL 24/2018, de 21 de desembre, pel 
qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. 
 
En l’article 3.2 estableix: “En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del 
mismo (...) Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios 
constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de 
julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por 
ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción que se 
haya producido sobre dicho 2,5 por ciento.(...) En las Administraciones y resto de entidades del 
sector público definido en este artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 
2018, este incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.” 
 
L’apartat 4 del mateix article estableix: “La masa salarial del personal laboral, que podrá 
incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en 
términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el 
conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el 
año anterior, teniendo en cuenta el incremento anual consolidado del 1,75 por ciento autorizado 
para 2018.” 
 
L’article 18.2 del RDL –Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales- 
estableix: “Las cuantías de los límites recogidos en esta disposición incluyen un aumento del 
2,25 por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2018. Asimismo se aplicará el 
incremento retributivo adicional vinculado a la evolución del PIB que, de acuerdo con el artículo 
3.dos, se apruebe para el personal del sector público.” 
 
Tot i el què estableix el RDL, l’increment d’alguns conceptes salarials no es realitzarà de forma 
automàtica, ja que alguns elements de l’estructura retributiva que cal incrementar, com pot ser 
el complement específic o els factors que l’integren, la productivitat, els complements personals 
o altres conceptes propis del personal laboral, incloent el salari base, han de ser aprovat tots 
ells pel Ple d’acord amb l’article 22.2.i de la llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local. 
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Existint suficient disponibilitat pressupostaria, d’acord amb el certificat emès pel secretari-
interventor de l’Ajuntament, el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set 
que composen el Ple, els següents 

ACORDS 
 
Primer.- Incrementar d'en un 2.25 per cent, amb efectes a data 1 de gener de 2019, tots els 
conceptes salarials que no s’incrementen de forma automàtica per a l’any 2019, del personal 
funcionari i laboral de l’Ajuntament, així com dels membres electes de la Corporació. 
 
Segon.- Aplicar l’increment retributiu addicional vinculat a l’evolució del PIB d’acord amb 
l’article 3.2 del RDL 24/2018, amb efectes a data 1 de juliol de 2019, pel personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament, així com dels membres electes de la Corporació. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Assistència a l’administració dels 
recursos humans de la Diputació de Barcelona. 
 
  
10. MOCIONS,PRECS I PREGUNTES. 
 
La regidora Pilar Sancho Orra demana sobre les actuacions realitzades en l’esllavissada del 
Torrent de la zona esportiva. 
 
L’alcalde respon que s’ha redactat el projecte d’acord amb les prescripcions exigides per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, però que té un cost superior al 600.000 euros i que l’Ajuntament 
no es gastarà aquest import. 
 
L’alcalde també comunica que està en converses amb la Direcció General d’Administració 
Local per tal de trobar una solució més econòmica i que part de la despesa se’n faci càrrec la 
Generalitat; tal i com es va acordar en el seu moment. 
 
La regidora Pilar Sancho també pregunta si actualment representa algun perill. L’alcalde 
manifesta que el camí existent transcórrer per damunt de pedra i que no hi ha perill. 
 
La mateixa regidora pregunta sobre la subvenció demanada a Diputació de Barcelona amb el 
nom de “Diagnosi i estratègies (DIES) d’urbanisme del Planejament General del municipi de 
Vilanova de Sau”; el secretari li explica que està relaciona amb la problemàtica de la 
despoblació del municipi i buscar una solució a nivell urbanístic. 
 
 
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 


