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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 5 D’AGOST DE 2019 A
LES 21.50 HORES 

Identificació de la sessió

Núm.: 07/2019
Data: 5 d’agost de 2019
Horari: 21.50 hores 
Lloc: Ajuntament de Vilanova de Sau

Assistents
Alcalde:
Joan Riera Comellas

Regidors:
Maria Milagros Martínez Adan
Ivette Font Font
David Quintero González
Pilar Sancho Orra
Ingrid Bofill Vilamala

Disculpa al seva absència:
Carles Orra Boix

Secretari-Interventor:
Jordi Gros Roca

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la 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 inicial del projecte de reforç del ferm de diversos camins de Vilanova de Sau-camí de
la Riba.

7. Aprovació de la correcció d’error en la retribució del sou de l’alcalde.
8. Aprovació inicial del projecte renovació de la xarxa de distribució d'aigua municipal al sector de

can Morilla
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9. Mocions, Precs i preguntes.

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 22
de juliol 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 resolucions de
la núm. 32/2019 a la núm. 70/2019 i les resolució relatives a l’aprovació de factures i ordenació de
pagaments de la D-3/2019 a D-7/20019.

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 29 de juliol 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.
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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 primer i segon trimestre
de 2019, 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 INICIAL DEL PROJECTE DE REFORÇ DEL FERM DE DIVERSOS CAMINS DE
VILANOVA DE SAU-CAMÍ DE LA RIBA.

L’enginyera Queralt Santandreu i Colàs ha redactat el projecte de reforç del ferm de diversos camins
de Vilanova de Sau-camí de la Riba amb un import d’execució de 71.229,06 € euros (més IVA).
El projecte esmentat compleix les prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, els
documents i requisits que exigeixen l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 i els articles 24
a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant
el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS»).
Les obres definides en el projecte consisteixen en realitzar una neteja de paviment amb màquina
escombradora d'ambdós laterals del camí i la realització d'un reforç del ferm, amb l'aplicació d’un reg
d’adherència i l'estesa i compactació d'una capa de mescla bituminosa en calent en tot el traçat del
camí, excepte dos revolts que recentment s'han pavimentat amb el mateix tipus d'actuació.
El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del ROAS, la
seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i
l’aprovació definitiva.
D’acord amb l’article 22.2.ñ) el Ple és l’òrgan competent per la seva aprovació.
Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels sis regidors presents, dels set que composen el Ple, els
següents

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el projecte consistent en el reforç del ferm de diversos camins de
Vilanova de Sau- Camí de la Riba amb un import d’execució de 71.229,06 € euros (més IVA).

Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies als efectes
de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions. Passat aquest termini sense que s’hagi presentat
cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap acord
posterior.
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7.- APROVACIÓ DE LA CORRECCIÓ D’ERROR EN LA RETRIBUCIÓ DEL SOU DE L’ALCALDE.

En data 22 de juliol de 2019 el Ple de l’Ajuntament va acordar establir que a partir del dia 15 de juny
de 2019  l’alcalde exerciria el seu càrrec amb dedicació parcial, amb unes retribucions brutes de
12.398,76 euros/anuals distribuïdes en catorze pagues amb una dedicació del 75% de la seva jornada
laboral.

Ates la voluntat de mantenir la mateixa dedicació i retribució, s’ha detectat que l’import aprovat no
corresponia a la retribució actual, ja que no estava incrementada d’acord amb allò adoptat pel Ple del
dia 4 de febrer de 2019, en què s’acordava un increment d’acord amb el RDL 24/2018, de 21 de
desembre.

De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en concordança amb l’article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 13 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28
de novembre, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici
del seu càrrec quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim de dedicació
parcial –amb els límits que es fixin en la Llei 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 estableixi el Ple de la corporació.

Per tot això, el Ple aprova per majoria absoluta, tot i l’abstenció de la regidora Pilar Sancho Orra, els
següents

ACORDS

Primer.- Aprovar que a partir del dia 1 d’agost de 2019 l’alcalde exercirà el seu càrrec amb dedicació
parcial, amb unes retribucions brutes de 12.677,84 euros/anuals distribuïdes en catorze pagues amb
una dedicació del 75% de la seva jornada laboral.

Segon.- Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement.

El Ple acorda per unanimitat dels sis regidors presents introduir el següent punt a l’Ordre el dia.
Aquesta urgència està motivada que l’esmentat projecte ha d’estar executat a 31 d’octubre de 2019 i
fins a data d’avui no s’havia presentat el projecte executiu, per tot això cal donar-li tràmit al més aviat
possible per no perdre la subvenció atorgada.
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8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
MUNICIPAL AL SECTOR DE CAN MORILLA

L’enginyera Queralt Santandreu i Colàs ha redactat el projecte de renovació de la xarxa de distribució
d'aigua municipal al sector de Can Morilla amb un import d’execució de 70.985,64€ euros (més IVA).
El projecte esmentat compleix les prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, els
documents i requisits que exigeixen l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 i els articles 24
a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant
el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS»).
Les obres definides en el projecte consisteixen en la “renovació de totes les conduccions de
fibrociment del sector, de D60 mm i s'instal·laran 1.445 m de tub de polietilè d'alta densitat de D125
mm de 16 atm i 332 m de tub de polietilè d'alta densitat de D63 mm de 16 atm. S'instal·larà un hidrant
d'incendis de columna de D100 mm per a l'extinció d'incendis del sector de Can Morilla. Es preveu la
realització de les escomeses de les masies de Mas Francesc, l'Arboç Xic, el Portet i Can Morilla. Les
conduccions projectades s'instal·laran per camins existents que permetin l'accés i la localització fàcil
de possibles avaries del servei”
El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del ROAS, la
seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i
l’aprovació definitiva.
D’acord amb l’article 22.2.ñ) el Ple és l’òrgan competent per la seva aprovació.
Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels sis regidors presents, dels set que composen el Ple, els
següents

ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el projecte consistent en la renovació de la xarxa de distribució d'aigua
municipal al sector de Can Morilla amb un import d’execució de 70.985,64 € euros (més IVA).
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies als efectes
de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions. Passat aquest termini sense que s’hagi presentat
cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap acord
posterior.

9.- MOCIONS,PRECS I PREGUNTES.
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Pilar Sancho Orra pregunta sobre la col·locació dels tancaments en els edificis de l’escola i el museu.
L’alcalde respon que els ha col·locat ell mateix. Que l’import que hi havia pendent era el de la
col·locació i que ho ha assumit ell un cop ha estat entregat el material.
L’alcalde afegeix que després de molt temps d’anar al darrera de l’industrial ha aconseguit que se li
entregués tot el material adquirit.

Íngrid Bofill Vilamala pregunta com està el tema de col·locació del noms de les cases. L’alcalde
respon que ho pressupostaran l’any vinent. L’alcalde afegeix que s’intentarà que el disseny ho triïn els
veïns i veïnes del poble.

En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-dos hores i cinc minuts, l’alcalde aixeca la
sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El secretari       L’Alcalde
Jordi Gros Roca      Joan Riera Comellas
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