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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 8 DE JUNY DE 2020 A
LES 21.30 HORES 

Identificació de la sessió

Núm.: 03/2020
Data: 8 de juny de 2020
Horari: 21.30 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents
Alcalde:
Joan Riera Comellas

Regidors:
Maria Milagros Martínez Adan
Ivette Font Font
Carles Orra Boix
David Quinetero González
Pilar Sancho Orra
Íngrid Bofill Vilamala

Secretari-Interventor :
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. Aprovació del Compte de patrimoni exercici 2019.
6. Coneixement del 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.
7. Ratificar resolució 2020/47- Posicionament de l’Ajuntament de Vilanova de Sau en relació a la

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural.
8. 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.
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El Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple, l’acta del dia 20
d’abril de 2020.

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 dona 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. 2020/041 a 2020/049.

Per tot això el Ple es dona per assabentat

4.DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

Es dona compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 d’abril de 2020, 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 dona per assabentat.

5. APROVACIÓ DEL COMPTE DE PATRIMONI EXERCICI 2019.
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.
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Per tot això el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents els següents

ACORDS

Primer.- Aprovar el Compte del Patrimoni de l’exercici 2019 del municipi de Vilanova de Sau.

Segon.- Trametre còpia d’aquest a la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement.

6. CONEIXEMENT DEL 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 dona compte del compliment als terminis previstos a 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 en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament corresponent al
primer trimestre de 2020.

Els regidors/es han pogut examinar les dades trameses al Ministeri d’Hisenda.

Per tot això el Ple es dona per assabentat.

7. RATIFICAR RESOLUCIÓ 2020/47- POSICIONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE
SAU EN RELACIÓ A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE CREACIÓ DE L’AGÈNCIA DE PATRIMONI
NATURAL.

En data 27 de maig de 2020 l’alcalde va dictar la resolució número 2020/47 amb el contingut següent:

“POSICIONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU EN RELACIÓ A LA PROPOSICIÓ
DE LLEI DE CREACIÓ DE L’AGÈNCIA DE PATRIMONI NATURAL.

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 19 de
febrer de 2020, va acordar establir el seu dictamen sobre la Proposició de llei de creació de l’Agència
de Patrimoni Natural, que ha estat publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 553, de 26 de
febrer de 2020.

A la vista del contingut d’aquesta Proposició de llei, el municipi de Vilanova de Sau i que té la major
part del seu territori afectat per les figures de protecció de medi natural més restrictives, vol posar de



CODI DE L’EXPEDIENT: 149  NOM DE L’EXPEDIENT: 2020_149_SESSIO ORDINARIA 8 DE JUNY DE 2020

manifest que els municipis són la base de la sobirania i la representació de la societat al territori de
Catalunya i, en aquest cas, les mateixes corporacions locals i la ciutadania a la que representen,
seran els principals afectats per aquesta nova llei.

Ens consta que els municipis no han tingut coneixement directe ni han estat interpel·lats pel propi
Parlament, ni pels diferents grups polítics. Ha estat en el moment que la Proposició de llei està a punt
d’entrar a votació al Ple del Parlament quan les entitats locals i la ciutadania se n’ha començat a
assabentar. Creiem doncs, que qui impulsa la llei, la Direcció General de Polítiques Ambientals, no
han tingut en compte qui viu i es desenvolupa en el mateix territori i que, per tant, desqualifica el
procés i el mateix contingut de la llei.

Aquesta llei s’ha impulsat sense la participació ni la informació dels principals actors i sectors del
territori. Els municipis no han estat informats i no han pogut participar en la seva elaboració. Les lleis
que impulsa el Govern i el Parlament han de partir dels principis bàsics democràtics de la informació,
transparència i participació de tots els sectors afectats. No actuar sota aquests principis legitima una
manera de fer política impròpia d’una societat democràtica.

El menysteniment del territori, la propietat dels boscos i el sector primari i agroforestal, es veu
perfectament reflectit en la governança de l’Agència amb la composició i estructura del Consell de
Direcció, on aquests col·lectius abans esmentats queden relegats a un paper purament testimonial.

La gestió del medi natural és certament complexa per la gran quantitat de variables que cal tenir en
compte: la millora i la conservació de la biodiversitat, la producció de béns i serveis, l’ús social del
bosc, la regulació del cicle de l’aigua, la producció d’energia i de productes locals, la lluita contra el
canvi climàtic, la prevenció dels incendis forestals, etc.. Aquesta gran complexitat, requereix d’una
visió i acció integradora i no parcial, amb gran capacitat de coordinació i de consens. Les polítiques
“parcials” no fan res més que agreujar els problemes reals del territori, augmentant el desequilibri
territorial, afavorint el despoblament i dificultant el desenvolupament local i rural.

No és necessari la creació d’ un nou organisme de control si es planteja com una nova estructura
administrativa paral·lela. Actualment a Catalunya ja disposa de mecanismes de control i supervisió
legislatius, administratius i organitzatius des de la mateixa Generalitat de Catalunya. En tot cas, caldria
revisar la organització de competències entre els Departament de Territori i Sostenibilitat i el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per tal d’unificar criteris i processos i
poder millorar l’actual situació de descoordinació que afecta directament a la capacitat de gestió en el
territori.

La situació de crisi actual ha fet més patent la necessitat de tenir un territori resilient i viu, amb un
sector primari fort, que fixi persones al territori, generi béns i serveis, economia productiva i
oportunitats per al desenvolupament de les persones. Els silvicultors, els ramaders, els agricultors, són
un sector estratègic i són els gestors naturals del paisatge i del territori. Són els que hi viuen i en
viuen. No haver tingut en compte aquests sectors és un greu error de base que hauria d’invalidar
qualsevol acció legislativa.

Per tot això,
RESOLC
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Primer.- Expressar l’oposició a l’aprovació d’aquesta Proposició de Llei.

Segon.-. Que s’aturi el procediment de tramitació de la Proposició de llei de la creació de l’Agència
Catalana de la Natura fins que no es doni a conèixer ni s’hagin valorat les repercussions de la llei en
els diferents sectors i institucions territorials.

Tercer. Que no s’incrementi la burocratització de la gestió mediambiental en el nostre país, amb
l’increment de despesa que això suposa, si no que es simplifiqui; començant per unificar en un sol
departament les competències relatives al medi ambient, al medi natural i al món rural.

Quart.- Que es garanteixi una representativitat adequada, no inferior al 50 %, del món local i dels
propietaris forestals i del medi natural en els òrgans rectors dels espais naturals i en la direcció de la
resta d’organismes mediambientals ja existents.

Cinquè.- Ratificar la present resolució en el proper Ple de l’Ajuntament i notificar-la al Parlament de
Catalunya i al Departament de Territori i Sostenibilitat.”

Per tot això el Ple acorda , tot i el vot en contra de la regidora Pilar Sancho Orra, els següents

ACORDS

Primer.- Ratificar la resolució núm. 2020/47- Posicionament de l’Ajuntament de Vilanova de Sau en
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural-.

Segon.- Notificar el present acord al Parlament de Catalunya i al Departament de Territori i
Sostenibilitat.
La Regidora Pilar Sancho justifica el seu vot en contra perquè li fa falta més informació sobre aquesta
qüestió.

8. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.

a) MOCIONS

Moció presentada en data 3 de juny de 2020 i NRE 2020-572 per la portaveu del Grup municipal
ERC-AM

MOCIÓ PER CLARIFICAR LES PRESUMPTES IRREGULARITATS COMESES PER LA
MONARQUIA ESPANYOLA

Si una cosa ha caracteritzat la monarquia espanyola de les darreres dècades han estat els escàndols.
Especialment aquells que envolten a la figura de Joan Carles I. Ara, i en plena crisi sanitària i social
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que viu el país arran l’emergència del coronavirus, la monarquia espanyola i el rei Felip VI admeten
sense vergonya les possibles irregularitats en els comptes del rei emèrit.

Les investigacions periodístiques apunten a un compte bancari suís del Rei Joan Carles en què hi
hauria 100 milions de dòlars provinents de l’Aràbia Saudita. Una fortuna feta a base de negocis de
venta d’armes entre d’altres a  països com l’Aràbia Saudita, que segons fons no oficials (ja que la llei
franquista 9/1968 de secrets oficials ho impedeix), supera els 2.000 milions d’euros. La fortuna reial ha
estat dipositada, segons les mateixes informacions, en bancs suïssos per evitar el control de qualsevol
tipus.

Ara, enmig de l’escàndol, lluny d’explicar la veritat i regularitzar aquesta situació, l’actual rei Felip VI ha
renunciat públicament a l’herència paterna, en un intent d’amagar aquesta situació i netejar la seva
imatge. El comunicat emès el passat 15 de març en què Felip VI renuncia a l’herència del rei emèrit es
va fer amb nocturnitat i traïdoria, aprofitant el context en què, lògicament, la ciutadania està
preocupada per la crisi sanitària i humanitària que estem vivint. Tal és la maniobra, que ha estat
precipitada i sense anàlisi prèvia, que queda per veure que la renúncia sigui possible, ja que segons
l’article 991 del codi civil no és senzill renunciar a una sola part de l’herència.
Cal clarificar aquest origen i arribar fins al fons de la qüestió al voltant d’una monarquia corrupta i
hereva del franquisme. De manera implícita la monarquia espanyola accepta l’origen poc net del fons
que ha gestionat la Casa Reial fora del pressupost públic. Per tots aquests motius, Esquerra
Republicana ha instat la Comissió Europea a investigar aquest suposat cas de blanqueig de capitals, i
ha presentat una sèrie de demandes al Congrés dels Diputats, per crear una comissió d’investigació,
que permeti investigar fins al final l’origen de la fortuna dels Borbó. La constitució no pot ser una
excusa per tapar de nou la corrupció de la monarquia.

Per tots els motius exposats anteriorment, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents els
següents

PRIMER.- Manifestar el rebuig al sistema monàrquic espanyol, corrupte i hereu del franquisme.

SEGON.- Demanar al Congrés dels Diputats la creació d’una comissió d’investigació que permeti
investigar les presumptes irregularitats comeses per membres de la Família Reial, així com dels seus
còmplices, i les seves possibles influències en la política diplomàtica i comercial de l'Estat espanyol
amb l'Aràbia Saudita.

TERCER.- Expressar el suport a qualsevol iniciativa encaminada a denunciar l’opacitat de la
monarquia espanyola, i en favor de clarificar qualsevol presumpte irregularitat comesa per la mateixa.

QUART.- Fer efectiva la retirada dels reconeixements a Joan Carles I i el canvi de noms de carrers
que en facin referència (en el cas que n’hi hagi de locals).
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CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del Senat.

b) PREGUNTES

La regidora Íngrid Bofill Vilamala pregunta com està el tema de la càrrega de vehicles elèctrics.
L’alcalde respon que s‘estan fent les gestions amb la companyia elèctrica per incrementar la potència.

La regidora Pilar Sancho pregunta per la carta que s’ha distribuït al veïns. L’alcalde respon que la
carta dona explicació a la ubicació que s’ha escollit per construir vestuaris, ja que les alternatives que
hi havia presentaven diversos problemes.

La regidora manifesta que s’està ocupant el camp de joc. L’alcalde respon que els mides actuals ja no
compleixen per la seva homologació i que s’ha d’adaptar el camp de futbol a les necessitats reals del
municipi.

L’alcalde també explica que s’obrirà la piscina, però que dia a dia es va modificant la normativa i que
s’estarà a allò que es dicti per part de l’autoritat sanitària corresponent en relació a la situació
d’emergència de salut pública ocasionada pel Covid-19.

L’alcalde també explica que no sabrem què passarà amb la Festa Major d’enguany. Segurament
s’hauran de fer menys coses que altres anys.

En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores i quaranta-nou 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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