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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 1 D’ABRIL DE 
2019 A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 02/2019 
Data: 1 d’abril 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 
 
Disculpa 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 2018. 
6. Aprovació compte de patrimoni exercici 2018. 
7. Aprovació del comptes de gestió recaptatòria realitzat per l’Organisme de Gestió 

Tributària durant l’exercici 2018. 
8. Aprovació de la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè 

abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2019. 
9. Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral per a la celebració de les                              

eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 28 d’abril de 2019. 
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 sis regidors presents, dels set que composen el Ple, l’acta del 
dia 4 de febrer de 2019. 

 
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-07/2019 de 28 de gener: Convocatòria sessió ordinària. 
R-08/2019 de 28 de gener: Baixa de subministrament i connexió a la xarxa d’aigües. 
R-09/2019 de 28 de gener: Aprovació de la modificació pressupost 1/2019. 
R-10/2019 de 4 de febrer: Autorització ruta no competitiva BTT Ultrabike 2019. 
R-11/2019 de 7 de febrer: Alta padró habitants. 
R-12/2019 de 18 de febrer: Alta padró habitants. 
R-13/2019 de 18 de febrer: Llicència urbanística Exp.1/2019 
R-14/2019 de 18 de febrer: Llicència urbanística Exp.3/2019 
R-15/2019 de 18 de febrer: Llicència urbanística Exp.4/2019 
R-16/2019 de 18 de febrer: Adaptació requisit de titulació lloc de treball de secretari/a-
interventor/a. 
R-17/2019 de 18 de febrer: Acord de compareixença en un procediment judicial i sol·licitud 
d’assistència jurídica a la Diputació de Barcelona.  
R-18/2019 de 25 de febrer: Convocatòria pel disseny del cartell de la XXVIIIª Fira d’herbes 
Remeieres . 
R-19/2019 de 25 de febrer: Llicència urbanística Exp.5/2019 
R-20/2019 de 25 de febrer: Comunicació urbanística Exp.6/2019 
R-21/2019 de 25 de febrer: Llicència urbanística Exp.7/2019 
R-22/2019 de 28 de febrer: Aprovació de la Liquidació del pressupost exercici 2018. 
R-23/2019 de 4 de març: Aprovació de la modificació pressupost 2/2019. 
R-24/2019 de 4 de març: Canvi de titular activitat Bar restaurant can Morilla. 
R-25/2019 de 6 de març: Alta padró habitants. 
R-25/2019 de 11 de març: Aprovació del Pla pressupostària a Mitjà termini. 
R-26/2019 de 11 de març: Llicència urbanística Exp.9/2019 
R-27/2019 de 18 de març: Aprovació bases i convocatòria selecció vigilant per a la piscina 
municipal durant la temporada d’estiu. 
R-28/2019 de 20 de març: Llicència urbanística Exp.8/2019 
R-29/2019 de 20 de març: Llicència urbanística Exp.10/2019 
R-30/2019 de 20 de març: Comunicació urbanística Exp.11/2019 
R-31/2019 de 20 de març: Llicència urbanística Exp.12/2019 
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D-01/2019 de 31 de gener: Decret de despeses del mes de gener. 
D-02/2019 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 
2019, 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 2018. 
 
Es dona compte al Ple de la resolució de l’alcalde del dia 28 de febrer de 2019 (R22/2019): 
 
“APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2018. 
 
Segons les Bases d’Execució del Pressupost, s’han practicat les pertinents operacions de 
liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2018 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 8.436,01 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 2018, la qual presenta un resultat pressupostari ajustat de 27.507,82 euros i amb el resum 
següent: 
 
A) Estat d'execució, pressupost de despeses 
 
1 ___ Exercici corrent 

Pressupost inicial: ...................................................................................... 692.306,00  
Modificacions de crèdits(Inicial  +modificacions): .................................. 1.069.313,63 
Despeses autoritzades i compromeses: ................................................... 906.561,18 
Obligacions reconegudes:  ........................................................................ 820.374,02 
Pagaments ordenats: ................................................................................ 809.565,25 
Pagaments realitzats:.................................................................... 796.407,87 
Pendents de pagament: .............................................................................. 23.966,15 
Romanents compromesos de despesa 
   Incorporables: ........................................................................................... 86.187,16 
   No incorporables:  ............................................................................................. 0,00 
Romanents  no compromesos de despesa 
   Incorporables: .................................................................................................... 0,00 
   No incorporables:  ............................................................................................. 0,00 
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Pagaments realitzats pendents d'aplicació:  ........................................................ 0,00 
 

2__  Exercicis tancats: 
Saldo inicial pendent pagament: ................................................................. 78.227,55 
Modificacions: ....................................................................................................... 0.00 
Pagaments ordenats i realitzats:  ................................................................ 78.227,55 
Pendent de pagament: ......................................................................................... 0.00 

 
B) Estat d'execució, pressupost d'ingressos 

 
1 ___ Exercici corrent 

Pressupost inicial: ..................................................................................... .692.306,00 
Modificacions de crèdits(Inicial + modificacions):  .................................. 1.069.313,63 
Drets reconeguts nets:  .............................................................................. 875.497,78 
Devolució Ingressos..................................................................................   10.793,95 
Recaptació neta:  ....................................................................................... 800.619,68 
Pendents de cobrament:  ............................................................................. 74.878,10 
Ingressos realitzats pendents d'aplicació: ............................................................ 0,00 

 
2 ___ Exercicis tancats 

Saldo inicial Pendent Cobrament:  ............................................................ 178.678,37 
Modificacions:  ...................................................................................................... 0,00 
Baixes ordinàries:............................................................................. -1.106,97 
Recaptat:  ................................................................................................... 158.144,39 
Pendents de cobrament:  ............................................................................. 19.427,01 

 
C) Resultat pressupostari 
 

Drets reconeguts Cap. 1 a 5,:  ................................................................... 569.510,92 
Drets reconeguts. Cap 6 i 7:  ..................................................................... 305.986,86 
Obligacions reconegudes. Cap. 1 a 5:  ..................................................... 489.197,98 
Obligacions reconegudes. Cap. 6 i 7 :  ..................................................... 331.176,04 
Total no financer: ...................................................................................... 55.123,76 
Actius financers. Cap. 8: ....................................................................................... 0,00 
Passius financers. Cap. 9: .................................................................................... 0,00 
Resultat no ajustat:  .................................................................................. 55.123,76 
Crèdits gastats finançats amb romanent:  ............................................................ 0,00 
Desviació de finançament negativa de l’exercici: .......................................... 1.923,42 
Desviació de finançament positiva de l’exercici: ......................................... 29.539,36 
Resultat pressupostari ajustat:  ............................................................... 27.507,82 

 
D) Romanent 

+Pendent de cobrament d’exercici corrent:  ................................................ 74.878,10 
+Pendent de cobrament d’exercicis tancats:............................................... 19.427,01 
+Pendent de cobrament no pressupostari:  .................................................. 7.858,32 
-Cobrament pendents d’aplicar:  .......................................................................... 0,00 
Pendent de cobrament net:  ................................................................... 102.163,43 
-Pendent de pagament d’exercici corrent:  .................................................. 23.966,15 
-Pendent de pagament d’exercicis tancats: ......................................................... 0,00 
-Pendent de pagament no pressupostari:  .................................................. 13.976,01 
-Pagaments pendents d’aplicar:  .......................................................................... 0,00 
Pendent de pagament net:  ....................................................................... 37.942,16 
+Fons líquids:  ......................................................................................... 814.400,82 
Romanent previ:  ..................................................................................... 878.622,09 
-Provisió saldos de dubtós cobrament:  ........................................................ 8.436,01 
-Romanent amb finançament afectat:  ................................................................. 0.00 
Romanent per a despeses generals:  .................................................... 870.186,08 
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E) Límits legals derivats de la liquidació 
 
1 ___ Rati d'estalvi net 

 
Drets reconeguts Cap. 1 a 5:  ................................................................... .569.510,92 
Obligacions reconegudes Cap. 1 a 5:   ..................................................... 489.197,98 
Estalvi brut :  ................................................................................................ 80.312,94 

         Anualitat teòrica amortització:.............................................................................. 0,00 
Estalvi net: ..................................................................................................80.312,94 
 
Rati estalvi net.............................................................................................. 14,11% 

 
2 __ Rati legal d'endeutament 

 
Ingressos corrents:  ................................................................................... 524.538,10 
Ingressos finalistes a operacions de capital ......................................................... 0,00 
Endeutament Entitat (Devolució PIE): .............................................................. 171,91 
Rati d’endeutament : ..................................................................................0,0327%  
 

D'acord amb l'art. 53.2 de la LRHL, la situació de l'Ajuntament sobre l'endeutament total és del 
0.0327% 
 
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 2018 pel que 
respecta als comptes de tresoreria, de deutors i de creditors. 
 
4t.- Considerar com a de dubtós cobrament la quantitat total de 8.436,01 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 2018 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.- Incorporar al Pressupost 2019  els crèdits del Pressupost de 2018 d’acord amb allò que 
determina l’art. 182 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, amb el resum següent. 
 
Actuació: Reasfaltat de diversos camins i carrer de Vilanova de Sau 
 
INGRESSOS 
CONCEPTE SUBCONCEP

TE 
DENOMINACIÓ  FINANÇÁMENT-

COMPROMÍS 
D’INGRÉS- 

761 06 DIPUTACIÓ DE BARCELONA-
MESAS DE CONCERTACIÓ- 

86.187,16 
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DESPESES 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ DESPESA A 

INCORPORAR 
454 61901 REASFALTAT DE DIVERSOS 

CAMINS I CARRERS DE 
VILANOVA DE SAU 

86.187,16 

 
8è.- Trametre una còpia de l’esmentada liquidació a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat 
de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 193.5 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 2018. 
 
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 aprova per unanimitat dels sis regidors presents, dels set que composen el 
Ple, els següents 

 
 

 ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el Compte del Patrimoni de l’exercici 2018 del municipi de Vilanova de Sau. 
 
Segon.- Trametre còpia d’aquest a la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement. 
 
7.APROVACIÓ DEL COMPTES DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZAT PER 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2018. 
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
l’exercici 2018 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, 
liquidats per l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’ens.  
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com 
estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:  
 
-Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2018:  
 
Rebuts 9.688,27
Liquidacions 1.144,09
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-Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2018: 
 
Rebuts 12.612,69
Liquidacions 5.137,03
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Per tot això el Ple aprova per unanimitat dels sis regidors presents, dels set que composen el 
Ple, els següents 

 
 ACORDS 

 
Primer.- Aprovar el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2018 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 
 
Segon.- Trametre certificat del present acord a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
8.APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DELS 
AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS 
ELECTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2019. 
 
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 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 15 de març de 2019 per la Direcció General 
d’Administració Local, properament 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 
2019. 
 
Per tot això el Ple aprova per unanimitat dels sis regidors presents, dels set que composen el 
Ple, 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 2019. 
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Segon.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local 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 2019, d’acord amb les bases 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. 

 
9.SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A 
LA CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT DEL 
DIA 28 D’ABRIL DE 2019. 
 
Vist el Reial Decret 129/2019, de 4 de març, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat 
i de convocatòria d’eleccions pel dia 28 d’abril de 2019. 
 
Vist l’article 26 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General 5/1985, de 19 de juny, que 
disposa que la formació de les Meses Electorals és competència dels Ajuntaments sota la 
supervisió de les Juntes Electorals de Zona.  
 
Vist que d’acord amb aquest precepte, el president i els vocals de cada Mesa són designats per 
sorteig públic entre la totalitat de persones censades en la secció corresponent, que siguin 
menors de setanta anys i que sàpiguen llegir i escriure.  
 
És per això que havent-se efectuat les operacions de caràcter tècnic (sorteig automàtic) per la 
designació dels membres de les Meses, el Ple aprova per unanimitat dels sis regidors presents, 
dels set que composen el Ple, els següents 
  

ACORDS 
 
PRIMER. Procedir al sorteig per la formació de les Meses Electorals que hauran de fer-se 
càrrec de les operacions que la Llei els atribueix pel procés electoral de les eleccions al 
Congrés dels Diputats i Senat que s’han de celebrar el proper dia 28 d’abril de 2019 i d’acord 
amb el resultat del sorteig designar a les següents persones: 
 
Província: Barcelona 
Municipi: Vilanova de Sau 
Districte:01 
Secció:001 
Mesa: U 
 
TITULARS:  
President:   JOSEP MARIA ORRA MUNTADAS 
1ª. Vocal:  MARC FONT FONT 
2ª.Vocal:  ALEJANDRO GARCIA MORILLA 
 
SUPLENTS:  
De president: RUPESH PONS BERTRAN 
De presidenta: MERITXELL FONT FONT 
De 1ª. Vocal: MARIA TERESA GARRIGA CAMPASOL 
De 1ª. Vocal: ANTONIO ORRIOLS PUIG 
De 2ª. Vocal: NEUS SELLABONA MORERA 
De 2ª. Vocal:  SANDRA DEU ANDREU 
 
 
SEGON. Notificar l’esmentada designació com a President i Vocals i els respectius substituts, 
de les meses electorals, als interessats, en el termini de tres dies. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la Junta Lectoral de Zona. 
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10. MOCIONS,PRECS I PREGUNTES. 
 
La regidora Pilar Sancho Orra demana si es pot posar en funcionament la font de la plaça 
Major. L’alcalde respon que aquests setmana s’obrirà. 
 
La mateixa regidora pregunta si es pot netejar al font del Raig. L’alcalde respon que parlarà 
amb el Consorci d’Espais Naturals ja que són ells els que s’encarreguen de la neteja. 
 
 
  
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores i quaranta 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 


