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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 28 DE JULIOL DE
2020 A LES 21.30 HORES 

Identificació de la sessió

Núm.: 04/2020
Data: 28 de juliol de 2020
Horari: 21.35 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. 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.
6. Aprovació de la proposta de festes locals per a l’any 2021.
7. Aprovació del compte general de l’ajuntament corresponent a l’exercici 2019.
8. Aprovació de les bases reguladores per la convocatòria de subvencions municipals directes pels

efectes del covid-19
9. Ratificació de la resolució d’aprovació de la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels

ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2020.
10. Aprovació de la factura de reparació de l’esllavissada de la carretera de la Riba pels danys

ocasionats per la llevantada dels dies 19 a 23 de gener de 2020.
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11. Aprovació de la inadmissibilitat a la petició formulada en relació a la revisió de l’aprovació del
“projecte bàsic i d’execució de l’edifici dels vestidors de la pista poliesportiva” i l’aprovació del
contracte d’obres.

12. 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 set regidors presents, dels set que composen el Ple, l’acta del dia 8
de juny 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. 2020/050 a 2020/074.

La regidora Pilar Sancho pregunta sobre les resolucions relatives a les modificacions de pressupost.
L’alcalde explica que una modificació és la relativa a la concessió de la subvenció per les despeses
ocasionades pel temporal Gloria i l’altre de transferències del capítol 1 de personal.

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 de juny 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
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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. 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
segon 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.

6.APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2021.

En data 17 de juny s’ha publicat en el DOGC l’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual
s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021.

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 Departament, a proposta dels municipis respectius,

El Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple, els següent

ACORDS

Primer.- Formular la proposta de les festes locals del municipi de Vilanova de Sau per a l’any 2021,
els següents dies:

Dijous 1 d’abril  – Dijous Sant
Dilluns 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 
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7.APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI
2019.

Examinat el Compte General d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici pressupostari de 2019,
juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix, d’acord amb la legislació vigent.

Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, emès en data 8 de juny de 2020.

Considerant que l’expedient fou exposat al públic, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona del dia 12 de juny de 2020, al tauler d’anuncis municipal i al web corporatiu pel
termini legalment establert, i que no s’hi ha formulat al·legacions, reclamacions, objeccions o
suggeriments, segons costa en el certificat emès pel secretari municipal.

El Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple, els següents

ACORDS

Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, corresponent a l’exercici
econòmic 2019.

Segon.- Retre el Compte General així aprovat, i remetre tota la documentació que l’integra, per a la
seva fiscalització, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article
212.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.

8.APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS
MUNICIPALS DIRECTES PELS EFECTES DEL COVID-19.

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129
del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny (en endavant ROAS).

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova de Sau , publicada al BOPB
en data 13 de maig de 2010.

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.3 c) que les subvencions poden atorgar-se
directament no sent preceptiva la concurrència competitiva quan s’acrediten raons d’interès públic,
social, econòmic o humanitari, o altres de degudament justificades, que en dificultin la convocatòria
pública mitjançant concurrència competitiva.

Vista la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova de Sau de concedir a persones treballadores autònomes
i microempreses, amb seu social a Vilanova de Sau que han hagut de cessar la seva activitat degut
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als efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que hagin tingut pèrdues
econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi.

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst als articles 17.3 de la
LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança.

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de
conformitat amb allò previst a l’article 18.3 de l’Ordenança, i 124.2 del ROAS, s’ha de publicar el
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores.

Per tot això el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple, els
següents

ACORDS

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el
procediment de concurrència no competitiva per el suport a persones treballadores autònomes i
microempreses, amb seu social a Vilanova de Sau que han hagut de cessar la seva activitat degut als
efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques
importants a causa de l’esmentada crisi.

Segon.- Sotmetre a informació publica l’aprovació de les referides bases durant el termini de 20 dies
hàbils, comptats a partir de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Així mateix, es procedirà a la publicació del present anunci al tauler d'anuncis i a la seu
electrònica municipal, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova de Sau i l’article 124.2 del ROAS. En cas de no haver-hi
al·legacions durant el termini d’exposició publica, s'entendran aprovades definitivament.

9.RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ
ECONÒMICA A FAVOR DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A
DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2020.

En data 6 de juliol de 2020 l’alcalde de l’Ajuntament de Vilanova de Sau va resoldre el següent:

“APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DELS
AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES
LOCALS PER A L’EXERCICI 2020.

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
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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 Resolució PRE/1524/2020, de 12 de març, per la qual s'obre la convocatòria per
atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2020 (ref. BDNS 508641), publicada al DOGC de
data 1 de juliol de 2020 i d’acord amb la dedicació aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 22 de
juliol de 2019.

De conformitat amb les atribucions que m’atorga l’article 21.1 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i l’article 53.1. del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,

RESOLC

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 2020.

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 2020, 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
juliol de 2019.

Tercer.- Ratificar la present resolució en el proper Ple de l’Ajuntament.”

Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple, els
següents

ACORDS

Primer.- Ratificar la resolució aprovant la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2020.

Segon.- Trametre a la Direcció General d’Administració Local la documentació corresponent per la
sol·licitud de la present subvenció.
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10.APROVACIÓ DE LA FACTURA DE REPARACIÓ DE L’ESLLAVISSADA DE LA CARRETERA DE
LA RIBA PELS DANYS OCASIONATS PER LA LLEVENTADA DELS DIES 19 A 23 DE GENER DE
2020.

En data 3 de febrer de 2020 el Ple va adoptar per unanimitat dels set membres presents dels set que
legalment formen el plenari municipal els següents acords:

Primer.- Ordenar, com a òrgan de contractació, l’execució dels treballs necessaris per la reparació
dels danys ocasionats per les pluges dels passats dies 19 a 23 de gener de 2020 consistent en la
reparació dels despreniments dels camins que donen accés a zones habitades del municipi, reparació
dels danys en les instal·lacions de captació d’aigua en la Riera Major, reparació de guals
d’encreuament de torrents necessaris per la comunicació i neteja i reparació de la inundació de la
zona esportiva del municipi, d’acord amb la tramitació d’emergència establert en l’article 120 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Segon- Contractar per les obres de reparació abans esmentades a l’Empresa “Excavacions Carrera,
S.A”, amb C.I.F.A08757304 i domicili al Carrer Mare de Déu del Far, 12. Polígon Industrial malloles,
Vic. ,

Tercer.- Iniciar els tràmits corresponents per la modificació del pressupost de l’Ajuntament amb la
dotació pressupostaria suficient per atendre al pagament d’aquesta actuació.

Quart.- sol·licitar finançament d’aquesta actuació a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de
Catalunya i a la subdelegació del govern a Barcelona.

En data 15 de juliol de 2020 l’empresa “Excavacions Carrera, S.A”, ha emès factura núm. 2200546
relativa a les “ACTUACIONS DE REPARACIO DE LA XARXA VIARIA BASICA,ELS ITINERARIS I
AREES DE LLEURE AFECTATS PEL TEMPORAL GLORIA- ESLLAVISSADA CAMI DEL PANTA A
LA RIBA-“, per import de 74.999,43 euros.

De conformitat amb l’article 22.2.e) de la llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local i la Disposició Addicional segona de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, el Ple és l’òrgan competent per la seva aprovació.

Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple, els
següents

ACORDS

Primer.- Aprovar la factura núm. núm. 2200546 relativa a les “ACTUACIONS DE REPARACIO DE LA
XARXA VIARIA BASICA,ELS ITINERARIS I AREES DE LLEURE AFECTATS PEL TEMPORAL
GLORIA- ESLLAVISSADA CAMI DEL PANTA A LA RIBA-“, per import de 74.999,43 euros, així com
ordenar-ne el seu pagament.
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La regidora Pilar Sancho pregunta si s’han finalitzat les actuacions contemplades en el projecte on hi
consten els danys ocasionats pel temporal Gloria. L’alcalde respon que queda pendent l’actuació de la
zona esportiva ja que estan pendent del transport dels tubs que l’Agència Catalana de l’Aigua ha
donat a l’Ajuntament i també el pas de la riera Major direcció al mas el Silenci.

11.APROVACIÓ DE L’INADMISSIBILITAT A LA PETICIÓ FORMULADA EN RELACIÓ A LA
REVISIÓ DE L’APROVACIÓ DEL  “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE L’EDIFICI DELS
VESTIDORS DE LA PISTA POLIESPORTIVA”I L’APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES.

En data 29 de juny de 2020 el Sr. Josep Mª Orra Muntadas i cinc persones més van presentar
sol·licitud exposant el següent:

“Que els sotasignants tenen coneixement de la construcció d'uns nous vestidors a la zona esportiva i com que
l'actuació municipal és clarament vulneradora del principi de legalitat que ha d'informar tota actuació
administrativa, i contravé l'ordenament jurídic, donant-se en qualsevol cas les circumstàncies per anul.lar els
actes administratius que habiliten dites obres, o revisar-ne la legalitat de conformitat amb la Llei d'Urbanisme.”

I Sol·licitant:

“Que es procedeixi a aturar amb caràcter immediat les obres referides i inicieu el procediment d'ofici de revisió
d'ofici, o altres que s'escaiguin per al restabliment de la realitat física alterada de la parcel.la de referència,
notificant totes les actuacions a aquest part.”

En data 20 de juliol de 2020 l’alcalde ha dictat provisió ordenant que l’arquitecte municipal emeti
l’informe tècnic relatiu a l’adequació o no de la normativa urbanística municipal i el secretari emeti
l’informe jurídic.

En data 20 de juliol de 2020 l’arquitecte municipal va emetre informe urbanístic amb les següents
consideracions:

“En relació en la instància presentada pel Sr. Josep Mª Orra Muntadas i altres, en la que es sol·licita que es deixin
sense efecte el projecte d’obres per la construcció d’uns vestidors, i la licitació de l’empresa adjudicatària, el
subscrit  informa el següent: 

1. Projecte d’obres en execució.

En data 22 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment, el  del Projecte bàsic i d’execució edifici
dels vestidors de la pista poliesportiva, elaborat per l’arquitecte Joan Manuel  Serarols Ballús, sotmès a informació
pública, pel termini d’un mes, sense que es presentessin al·legacions, i en conseqüència es va aprovar
definitivament.
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Aquest projecte té per objecte la construcció d’un edifici de planta baixa destinat a edifici de serveis i vestidors de
la pista poliesportiva municipal i del camp de futbol, i evitar haver d’utilitzar els de la piscina quan aquest
equipament està tancat, fora de la temporada estiuenca. Aquest edifici es realitza en substitució del l’edifici dels
vestidors del camp de futbol actualment en mal estat i que era necessària la seva rehabilitació.

2. Antecedents relatius a la zona esportiva del municipi de Vilanova de Sau.

El Ple de l’Ajuntament en sessió de 7 de febrer de 1986, va aprovar el projecte de pista poliesportiva a la zona
esportiva de Vilanova de Sau, quan encara no havien entrat en vigor les normes subsidiàries actuals que es van
aprovar definitivament el 23 de setembre de 1987. El planejament vigent en aquell moment era el Pla General
d’Ordenació Urbana aprovada per la Comissió Provincial d’Urbanisme el 10 d’octubre de 1968, i que ja qualificava
l’emplaçament d’aquests terrenys com a zona d’equipaments esportius. 

En aquestes dates, la legislació urbanística aplicable era la Llei del Sol de l’any 1976, malgrat que quan es va
aprovar el PGOU del 1968, era d’aplicació la Llei sobre el règim del Sòl i d’ordenació urbanística de 12 de maig de
1956.

En conseqüència, quan es va aprovar el Projecte d’Obres per construir la pista poliesportiva, el Ple de
l’Ajuntament podia haver optat per aprovar un Pla especial d’ordenació de la zona esportiva d’equipaments (article
17 Llei del Sòl 1976) o fins i tot un estudi de detall (article 14 Llei del Sòl 1976).

Per tant, l’Ajuntament en cap moment ha considerat que la modificació de la zona esportiva sempre i quan
l’actuació respectés l’ús d’equipament esportiu necessités de cap instrument de planejament que s’aprovés per
l’autorització de noves obres en aquest terreny.

3. Situació urbanística dels terrenys on s’executa el Projecte d’Obres.

Que el municipi de Vilanova de Sau, es regeix urbanísticament per unes Normes Subsidiàries de planejament
aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 23 de setembre del 1987, acordada la seva publicació el
23 de febrer de 1989 i publicades el 16 de juny de 1989, i el seu Text refós aprovat per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 25 de gener de 2006 i publicat en el DOGC de 14 de juny de 2006. Com
a arquitecte municipal, vaig ser el redactor de les Normes subsidiàries esmentades.

La classificació urbanística de l’emplaçament és Sòl Urbà Consolidat i la seva qualificació és Clau E àrea
d’equipament segons el plànol N5 “Plànol General de l’Ordenació del sòl Urbà de Vilanova de Sau (casc urbà)” de
les Normes Subsidiàries i complementàries de planejament de Vilanova de Sau.

Les àrees d’equipament es regulen en el capítol 7 de la normativa.

Capítol  7  Àrees d'Equipament

Seran sempre de caràcter públic.

No queden sotmeses a una normativa especial.

Cada actuació mereixerà un Estudi de Detall, dins del que tant sols es contemplarà els apartats següents:

1 - Els edificis hauran d'ésser aïllats, sempre que siguin de nova planta i no substitució d'altres existents.

2 -  L'edificabilitat no sobrepassarà 1,5m2. sostre / m2. sòl.
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3 -  L'alçada màxima a assolir és la de PB + 1.

Així la normativa urbanística vigent i d’aplicació al projecte esmentat no exigeix la tramitació d’un estudi de detall
per la substitució dels edificis preexistents, i molt menys la tramitació d’un pla especial com al·leguen el Sr. Orra
i altres, en la seva instància.

Com a redactor de les normes vigents, haig de dir que aquesta previsió es va fer per regular una transformació
global de la zona atès que pràcticament tota la zona estava consolidada . La previsió no tenia per objecte les
simples modificacions, renovacions o substitucions de les instal·lacions existents, fins i tot encara que
canviessin d’emplaçament. Aquest es el criteri que durant aquests 33 anys s’ha vingut respectant, i així es va fer
igualment a la hora d’implantar i construir la pista poliesportiva esmentada com antecedent, tant pel que fa a la
seva execució com a pista a l’aire lliure, com pel que fa al seu cobriment posterior, sense que es veiés la
necessitat d’aprovar un pla especial o un estudi de detall per la finalitat de les obres que son objecte d’execució.

Indicar a més, que la representació gràfica del camp de futbol que hi ha als documents de les NNSS, es la que hi
havia en el moment de l’aprovació de les normes d’acord amb el topogràfic en el que es va basar el planejament.
Les seves línies i formes son indicatives i no normatives, i per tant, permeten reajustos del grafisme contingut en
el plànol número 5 de les NNSS, com es el cas de l’ampliació mínima de l’ocupació dels vestuaris existents. De
fet, el camp de futbol grafiat no respon a cap mesura de les reglamentàriament establertes per aquest tipus
d’instal·lació esportiva i es una previsió, fruit de la il·lusió del moment  per tenir un camp de futbol al poble, sense
cap intenció de disposar d’un camp reglamentari, pel que l’adaptació mínima de l’espai resultant per aquest
mateix ús, en cap moment suposa que l’Ajuntament de Vilanova de Sau perdi aquest equipament esportiu. Tot el
contrari, l’Ajuntament de Vilanova de Sau guanya uns vestuaris amb bon estat i substitueix els anteriors que fins i
tot podien suposar a mig o llarg termini un perill per les persones que els poguessin fer servir.

Per tant, el tècnic que signa , considera que la construcció i concretament l’emplaçament del nou edifici per a
vestidors de la pista poliesportiva es troba dins el perímetre de la zona d’equipaments i compleix els paràmetres
determinats a les normes subsidiàries vigents.

4. La construcció dels nous vestidors esta subvencionada per la Diputació de Barcelona.

El Decret 7730/2016 de data 28 de juliol de 2016, va aprovar a proposta de la directora de serveis de la
cooperació local una subvenció de 100.000 euros per a la construcció de vestidors a la zona esportiva.

En conseqüència l’interès públic d’aquesta actuació es indubtable atès que Vilanova de Sau es un municipi de
300 habitants que d’altra forma li seria impossible dur a terme aquesta construcció de l’equipament esportiu
totalment necessària pel seu bon funcionament, així aquest tècnic informa, que la actuació de la construcció de
vestuaris té una finalitat clara d’interès públic, i que es un motiu més per informar desfavorablement la petició del
Sr. Orra i altres, de deixar sense efecte l’aprovació del Projecte, i la licitació de les obres en curs.

En conseqüència, aquest tècnic informe que cal desestimar l’al·legació formulada en contra del Projecte d’Obres
aprovat per l’Ajuntament.”

En data 21 de juliol el secretari va emetre informe jurídic amb les següents consideracions:

“ PRIMER.- El Sr. Orra i cinc persones més, al·leguen en la seva instància que l’Ajuntament està

executant obres que no s’ajusten a l’ordenament urbanístic.
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El Sr. Orra  afirma que l’Ajuntament en un primer moment va informar que construiria a la zona annexa a la pista

poliesportiva, si bé per motius que desconeixen, s’ha canviat la seva ubicació i s’han construït al costat del camp

de futbol.

Indica així mateix, que les esmentades obres han consistit en enderrocar els vestidors existents a costat del camp

de futbol, i se’n han construït uns de nous que vindrien a substituir els anteriors.

Concretament al·lega que aquets nous vestidors, tenen una amplada superior als anteriors, envaint parcialment

l’equipament comunitari del camp de futbol de Vilanova de Sau.

Així mateix, considera que aquesta actuació no respecte la delimitació del camp de futbol grafiada en el plànol

d’ordenació número 5 del Text Refós de la Normes Urbanístiques de Planejament General aprovades el 25 de

gener de 2006. Per això considera, que les NNUU assignen un ús detallat a l’equipament com a ús esportiu i la

seva alteració vulnera els articles 58.2 i 59.1 b) del TRLU2010. En aquest sentit considera que l’Ajuntament havia

d’haver aprovat un Pla Especial de Modificació de l’ús d’equipament per habilitar construir sobre el camp de

futbol, una edificació destinada a vestidors.

En conseqüència, considera que no s’ajusten a dret l’acord de l’Ajuntament de 22 juny de 2019 que va aprovar el

projecte basic i executiu del edifici dels vestidors de la pista  poliesportiva, ni la licitació pública el contracte de

data 28 d’octubre de 2019 que va ser adjudicada a l’empresa MONTUCRUMA, S.L.U., en data 9 de desembre de

2019.

En definitiva, considera que la modificació de l’ús d’equipament esportiu del camp de futbol, i la ubicació dels

vestuaris sobre l’esmentat equipament, mitjançant el Projecte aprovat i la licitació, son nuls de Ple Dret en

aplicació dels apartats e) i f) de l’article 47 de la Llei 39/2015.

SEGON.- Resposta a les al·legacions contingudes en la instància del Sr. Orra i cinc persones més.

En primer lloc, cal especificar quina es la normativa urbanística d’aplicació:

La classificació urbanística de l’emplaçament és Sòl Urbà Consolidat i la seva qualificació és Clau E àrea

d’equipament segons el plànol N5 “Plànol General de l’Ordenació del sòl Urbà de Vilanova de Sau (casc urbà)” de

les Normes Subsidiàries i complementàries de planejament de Vilanova de Sau aprovades definitivament el 23 de

setembre de de 1987, acordada la seva publicació el 23 de febrer de 1989 i publicades el 16 de juny de 1989.

Les àrees d’equipament es regulen en el capítol 7 de la normativa.

Capítol  7          Àrees d'Equipament
Seran sempre de caràcter públic.
No queden sotmeses a una normativa especial.
Cada actuació mereixerà un Estudi de Detall, dins del que tant sols es contemplarà els apartats
següents:
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1 - Els edificis hauran d'ésser aïllats, sempre que siguin de nova planta i no substitució d'altres existents.
2 -  L'edificabilitat no sobrepassarà 1,5m2. sostre / m2. sòl.
3 -  L'alçada màxima a assolir és la de PB + 1.

Aquest precepte, estableix la necessitat d’aprovar un estudi de detall amb la finalitat que els edificis resultants

siguin aïllats, sempre que siguin de nova planta i no  substitució d'altres existents.
Per tant, la pròpia normativa exclou la necessitat de redactar un estudi de detall quan l’operació que es pretén no

es altra que la de substituir un edifici existent.

En la instancia presentada, el Sr. Orra i demés sotasignats, al·leguen que no tenen constància que l’Ajuntament

hagi aprovat cap Pla especial de modificació de l’ús d’equipament públic, quan, com es pot veure del capítol 7 de

les normes urbanístiques vigents, en cap cas s’exigeix la redacció de cap Pla especial que reguli, per aquesta

operació, la substitució d’un edifici existent i en mal estat. De fet, ni tan sols es necessari la tramitació d’un estudi

de detall, per la pròpia normativa reguladora d’aquest ús d’equipament, quan es tracta de substitució d’un edifici

existent.

En conseqüència, s’ha de rebutjar l’al·legació formulada pel Sr. Orra i els 5 sotasignats, atès que no es

necessària la tramitació d’un Pla especial, ni tan sols, d’un estudi de detall, per substituir un edifici existent de la

zona d’equipaments, essent suficient la tramitació e informació pública del projecte d’obres per la construcció

d’uns nous vestuaris que substitueixen els anteriors preexistents.

Per donar resposta a aquesta al·legació, cal remetre’s a l’informe de l’arquitecte municipal de data 21 de juliol de

2020, que dona complida resposta a les al·legacions formulades.

D’aquest informe destaquem el següent:

a) El projecte de vestidors en execució d’obra substitueix als antics vestidors del camp de futbol, motiu pel

qual es innecessària la tramitació d’un estudi de detall, d’acord amb el que disposa el capítol 7 de les

NNUU de les NNSS.

b) La pista poliesportiva ubicada dins de la zona esportiva municipal de Vilanova de Sau, va ser aprovada

pel Ple de l’Ajuntament en l’any 1986 sense la tramitació de cap instrument de planejament que

l’admetés. Posteriorment, va ser objecte de cobriment sense que s’interpretés la necessitat de tramitar un

instrument de planejament, per la seva execució.
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c) L’execució dels nous vestidors, en substitució dels anteriors existents davant del camp de futbol, es una

actuació d’interès públic atès al mal estat dels vestidors del camp de futbol que han estat objecte

d’enderroc.

d) El cost de l’execució dels nous vestidors estimat en 100.000 euros, ha estat assumit per la Diputació de

Barcelona mitjançant Decret 7730/2016 de 28 de juliol de 2016, pel que, estem davant d’una actuació

d’interès públic atès que dona la possibilitat de disposar d’uns serveis dels equipaments públics existents

en el municipi, actualitzats, i en bon estat, en un municipi com es el de Vilanova de Sau, amb una

població de 300 habitants, que d’altra forma no podria assumir aquest cost.

Tramitació de la petició de revisió per nul·litat del acta del Ple d’aprovació del Projecte d’Obres de vestuaris i del

acta de licitació de les obres:

L’article 106 de la Llei 39/2015 regula la tramitació de la petició de nul·litat dels actes administratius, preveient la

intervenció de la Comissió jurídica assessora amb caràcter previ a la seva declaració de nul·litat.

Tanmateix, al apartat tercer preveu la possibilitat que l’òrgan competent per la seva tramitació pugui declarar la

inadmissió de la petició davant les sol·licituds mancades de fonament.

La sol·licitud formulada pel Sr. Orra i altres, es fonamenta en la infracció de l’article 47.1 lletra e) i 47.1 lletra f), en

la mesura en que consideren que els actes administratius dictats no gaudeixen dels requisits essencials per la

seva execució, com es la prèvia aprovació d’una ordenació urbanística que possibiliti la construcció dels

vestuaris. Es de notar, que malgrat que inicialment es sol·licitava la nul·litat de la licitació, alhora que la nul·litat

del projecte d’obres, el cert es que no es motiva en absolut la al·legada nul·litat de la licitació.

Pel que fa a la presumpta nul·litat del projecte d’obres, en aquesta proposta, es fonamenta abastament la

innecesarietat d’alterar la ordenació urbanística vigent per poder aprovar el projecte d’obres dels vestuaris. Tal

com s’ha exposat, el projecte de vestuaris es tracta d’una instal·lació necessària per el desenvolupament de l’ús

esportiu, que es correspon perfectament amb la qualificació urbanística dels terrenys. Es més, el cert es que el

projecte d’obres s’executa sobre els antics vestuaris del camp de futbol que es trobaven en mal estat. En

conseqüència, el Projecte d’obres s’ajusta a la perfecció, a la qualificació urbanística dels terrenys, i en

conseqüència no es d’aplicació ni la lletra e), que únicament seria d’aplicació quan s’hagi prescindit total i

absolutament del procediment legalment establert o segons la lletra f) quan s’adquireixi facultats contràries a

l’ordenament i que no disposin dels requisits essencials per la seva adquisició. Es més que evident, que uns

vestuaris construïts en la zona esportiva municipal, en cap cas, es podria considerar que no tenen els requisits

essencials per l’autorització del projecte.
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En conseqüència, s’ha de declarar INADMISSIBLE la petició formulada pel Sr. Orra i altres, d’acord amb el que

disposa l’apartat tercer de l’article 106 de la Llei 39/2015.”

D’acord amb el que disposa l’apartat tercer de l’article 106 de la Llei 39/2015 en relació amb l’article
52.2 apartat k) 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, i l’article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, el Ple aprova per majoria absoluta de cinc regidors, dels set que composen
el Ple, el vot en contra de la regidora Pilar Sancho Orra i l’abstenció de la regidora Íngrid Bofill
Vilamala, els següents

ACORDS

PRIMER.- DECLARAR INADMISSIBLE la petició formulada pel Sr. Josep Mª Orra Muntadas i cinc
persones més, en relació a la revisió de l’aprovació del “Projecte bàsic i d’execució edifici dels
vestidors de la pista poliesportiva”, i l’aprovació del contracte d’obres a l’empresa MONTCRUMA
S.L.U., per tractar-se d’una petició mancada de fonament.

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al senyor Josep Mª Orra Muntadas i les cinc persones més.

La regidora Pilar Sancho Orra manifesta que ella és una de les persones que va signar l’escrit
demanant la nul·litat de les actuacions i pregunta a la resta de regidors si s’han llegit l’escrit. Els
regidors manifesten que sí.

La regidora Pilar Sancho Orra llegeix l’escrit presentat en data 29 de juny de 2020 i NRE E-2020-669
en què manifesten que els signants tenen coneixement de la construcció d'uns nous vestidors a la
zona esportiva i com que l'actuació municipal és clarament vulneradora del principi de legalitat,
demanen que es procedeixi a aturar amb caràcter immediat les obres referides i s’iniciï el procediment
d'ofici de revisió per al restabliment de la realitat física alterada de la parcel.la de referència.

L’alcalde respon que la resposta a la seves peticions consta en el present acord.

12.MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.

La regidora Pilar Sancho pregunta si es tornarà a atendre aviat en el consultori mèdic municipal ja que
genera inquietud.
L’alcalde respon que fins que no es torni a normalitzar la situació generada per la pandèmia i hi hagi
una disminució dels casos infectats per Covid-19, és difícil posar una data a la reobertura del servei.
Tot i així, l’Ajuntament està en contacte amb els professionals de l’Àrea Bàsica i tots els casos son
atesos.



CODI DE L’EXPEDIENT: 194  NOM DE L’EXPEDIENT: 2020_194_SESSIO ORDINARIA 28 DE JULIOL DE 2020

L’alcalde posa en coneixement que a l’Ajuntament se li ha atorgat la màxima subvenció de 370.000
euros del PUOSC per l’execució de l’obra de connexió de les dues xarxes d’aigua.

L’alcalde també explica que se li han atorgat dos reconeixements més a l’Ajuntament; un és el Segell
InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local i l’altre per part del
Consorci Administració́ Oberta de Catalunya (AOC) en relació a la transformació digital de
l’administració pública i govern obert.

La regidora Pilar Sancho pregunta sobre la reobertura de l’escola al setembre. L’alcalde respon que
les Instal.lacions estan preparades, que es seguiran tots els protocols establerts i les indicacions de
l’autoritat educativa.

La regidora Pilar Sancho pregunta si es realitzarà la Festa Major. El regidor David Quintero respon
que s’ha decidit suspendre tots els actes de la Festa Major ja que en municipis propers han aparegut
brots de Covid-19 i que és el millor per evitar possibles contagis, sobretot en un municipi com el nostre
i amb una població envellida podria ser molt perjudicial.

La regidora Pilar Sancho posa de manifest que l’àrea d’autocaravanes està molt plena i que s’hauria
de controlar que no hi haguessin més autocaravanes de les permeses.

L’alcalde respon que el Consorci de l’Espai Natural ha contractat un servei de vigilància perquè tota la
zona de la Riba està plena de vehicles durant els caps de setmana. També s’ha detectat que s’han
aparcat vehicles a altres indrets del municipi, però que no es disposa de mitjans més enllà del servei
dels guardes del Consorci.
L’alcalde també manifesta que s’ha posat en coneixement d’aquests fets al Mossos d’Esquadra però
que no tenen suficients efectius per venir diàriament al municipi. Tot i així els guardes trametran les
presumptes infraccions al cos del Mossos d’esquadra.

La regidora Íngrid Bofill pregunta si es farà alguna actuació a la Plaça Major ja que està en mal estat.
L’alcalde respon que aquesta obra no es va fer ben feta i que caldrà refer-la tota.

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, estenc aquesta acta.

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