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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 22 DE
NOVEMBRE DE 2021 A LES 21.30 HORES 

Identificació de la sessió

Núm.: 09/2021
Data: 22 de novembre de 2021
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
David Quintero González
Pilar Sancho Orra
Íngrid Bofill Vilamala

Secretari-Interventor:
Jordi Gros Roca

Ordre del dia

1.- Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2022.
2.- Aprovació de la modificació del pressupost núm.4-2021.
3.- Aprovació de la delegació al Consell Comarcal d'Osona de les competències per a la prestació
del servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria i la minuta del Conveni
regulador.
4.- Aprovació del projecte de reparació del paviment i construcció d’un mur a la Plaça Major.
5.- Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci Alba-Ter.
6.- Loteria de Nadal 2021.

1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2022.

Elaborat el pressupost general per a l’exercici de 2022, les bases d’execució i la plantilla que
comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, en la forma prevista en
l’article 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

Examinada la proposta de pressupost per capítols i articles i detalls de despeses i d'ingressos del
mencionat projecte, les memòries, certificacions i altres escrits adjunts i que resumit per capítols és
el següent:



CODI DE L’EXPEDIENT: 346  NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_346_SESSIO EXTRAORDINARIA 22 DE NOVEMBRE DE 2021

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol 1.- Impostos directes     304.300,00€
Capítol 2.- Impostos indirectes        5.000,00€
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos       88.510,00€
Capítol 4.- Transferències corrents     199.019,15€
Capítol 5.- Ingressos patrimonials           665,00€
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 
Capítol 7.- Transferències de capital     914.234,43€
Capítol 8.- Variació d’actius financers 
TOTAL INGRESSOS  1.511.728,58€

ESTAT DE DESPESES
Capítol 1.- Despeses de personal     212.591,00€
Capítol 2.- Despeses corrents en béns i serveis     345.126,66€
Capítol 3 - Despeses financeres        1.000,00€
Capítol 4.- Transferències corrents       37.308,42€
Capítol 6.- Inversions reals     915.702,50€
TOTAL DESPESES  1.511.728,58€

Quedant el total de despeses fixat en un milió cinc-cents onze mill set-cents vint-i-vuit amb
cinquanta vuit cèntims i el d'ingressos en la mateixa quantitat, per tant, el pressupost queda
anivellat.

Per tot això el Ple aprova per majoria absoluta de sis dels set regidors presents i el vot en contra
de la regidora Pilar Sancho, els següents

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost municipal i tots els documents que l’integren per a
l'exercici de 2022 d'acord amb els estats exposats.

Segon.- Aprovar la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a
funcionaris i personal laboral :

DENOMINACIÓ DEL
LLOC

ENQUADRAMENT
ORGÀNIC

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS ALTRES
CARACTERÍSTIQUES

ÀMBIT
DE TREBALL

GRU PC.D. ESCAL AJORNADA
SETMANAL RESERVA DE LLOC

DOTACIÓ

SECRETARI/ÀRIA
-INTERVENTOR/A SG A1 22 HN 21.5 FHN 1

ADMINISTRATIU/ VA SG C1 30 L 1
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TÈCNIC/A SUPORT
JURÍDIC SG A1 20 30 F 1

MONITOR/A DE
MENJADOR SP AP 23 L 1

OPERARI/ÀRIA DE
MANTENIMENT ST AP 14 37,5 L

1

PERSONAL LABORAL
TEMPORAL-
MANTENIMENT
PISCINES-

ST AP 40 L 1

OPERARI/ÀRIA DE
MANTENIMENT
-AJUDANT BRIGADA-

ST AP 37.5 L 1

OPERARI/ÀRIA DE
MANTENIMENT -PLA
OCUPACIÓ-

ST AP 18.5 L 1

Tercer.- Aprovar igualment les Bases d'execució del pressupost.

Quart .- Exposar el pressupost, la plantilla de personal i les bases d’execució, durant un termini de
15 dies  hàbils  mitjançant  edicte  publicat  al  BOPB  i  al  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament,  als 
efectes d’examen i possibles reclamacions.

Cinquè .- Finalitzat el termini d'exposició i resoltes les reclamacions presentades, enviar còpia
certificada del pressupost definitiu a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d'Hisenda, junt
amb la resta de documentació.

Sisè.- De no presentar-se reclamacions, el pressupost, la plantilla de personal i les bases
d’execució, es consideraran definitivament aprovats, sense necessitat de nou acord.

La regidora Pilar Sancho manifesta la seva satisfacció per la inversió de la xarxa de fibra òptica,
però manifesta que l’import és insuficient. L’alcalde manifesta que estan elaborant el Pla de
desplegament i amb aquest es coneixerà l’import exacte de la inversió.

L’alcalde manifesta que segurament es podrà fer el desplegament pels pals de llum.

La regidora Pilar Sancho manifesta que l’actuació “Millora de l’abastament d’aigua a Vilanova” té
un cost molt elevat i la considera no necessària. L’alcalde respon que degut a les incidències dels
últims anys i la manca de suficient cabal a la Riera Major es va optar per redactar el present
projecte amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona; projecte que ha obtingut dues
subvencions del PUOSC per valor de 370.000 euros i una altre de 176.119,07 euros de l’Agència
Catalana de l’Aigua.

La regidora Pilar Sancho també manifesta el seu desacord amb el projecte de reparació de la
Plaça Major ja que considera que s’hauria de buscar una alternativa a l’enllosat del terra ja que
aquesta pedra rellisca i es trenca fàcilment.

La regidora M. Martinez Adan explica que l’aplicació pressupostària relativa a l’assistència de la
gent gran s’ha incrementat per tal de millorar l’atenció que es presta.
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2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM.4-2021

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la transferència de crèdit entre aplicacions
pressupostaries, vist i llegit els informes de Secretaria i Intervenció previstos per les lleis.

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 4/2021, per transferència de crèdit de
diferent àrea de despesa, del pressupost general de l’entitat local per a l’exercici de 2021, amb el
detall següent:

BAIXA APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES.
A P L I C A C I Ó
PRESSUPOSTARIA

DENOMINACIÓ C R È D I T S
TOTALS

MODIFICACIÓ C R È D I T S
TOTALS

920 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES
FUNCIONARIS (TÈCNIC
SUPORT JURIDIC)

12.298,00 €
- 12.298,00 €

    0,00   €

920 12101 COMPLEMENT DE DESTÍ
(TÈCNIC SUPORT JURIDIC)

5.158,00 €  - 5.158,00 € 0,00 €

   17.456,00 €

APLICACIONS PRESSUPOSTARIES A TRANSFERIR
A P L I C A C I Ó
PRESSUPOSTARIA

DENOMINACIÓ CRÈDITS
TOTALS

MODIFICACIÓ C R È D I T S
TOTALS

231 22700 TREBALLS REALITZATS PER
ALTRES EMPRESES (ASS. GEN
GRAN)

19.000,00
€

+7.000,00 € 26.000,00 €

334 22609 ACTIVITATS CULTURALS I
ESPORTIVES

5.000,00
€

+4.000,00 €  9.000,00 €

450 22103 COMBUSTIBLE CARBURANTS
(VEHICLE)

3.500,00
€

+2.000,00 € 5.500,00 €

450 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS
(NO INVENTARIABLES BRIGADA)

1.700,00
€

+2.500,00 € 4.200,00 €

450 63200 MILLORA EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

46.000,00
€

+1.956,00 € 47.956,00 €

17.456,00 €

SEGON.- Exposar al públic l’expedient, mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal, per un termini de quinze dies
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hàbils a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions de l’edicte esmentat, per tal que els
interessats el puguin examinar i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En cas de
no haver-hi cap reclamació durant el termini assenyalat, l’expedient es considerarà definitivament
aprovat.

3.- APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL D'OSONA DE LES
COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE
RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA I LA MINUTA DEL CONVENI REGULADOR.

El 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, en el seu art. 85, atribueix a la comarca la realització d’activitats i la
prestació de serveis públics d’interès supramunicipal.

El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, en el seu art. 25, estableix que correspon a la comarca,
entre d’altres, l’exercici de les competències que li atribueixin les lleis del Parlament i les que li
deleguin els municipis.

El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels
residus, al seu art. 51, disposa que correspon a la comarca la gestió dels residus municipals, en
els supòsit de dispensa municipal del servei, de delegació dels municipis i d’assumpció d’aquest
servei municipal per altres títols, d’acord amb la legislació de règim local.

Afegeix que correspon al consell comarcal establir, en el seu programa d’actuació, els mecanismes
d’actuació necessaris a fi d’assegurar subsidiàriament la prestació adequada del servei municipal
de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus
municipals.

L’art. 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, determina les
formes de cooperació entre les diferents administracions, tant en serveis locals com en assumptes
d’interès comú, mitjançant consorcis o convenis administratius.

El Ple Comarcal, en sessió celebrada el 24.03.2021, va aprovar inicialment la creació del servei de
recollida selectiva, neteja viària i deixalleria; i per acord del Ple municipal de data 29 de setembre
de 2021 s’ha aprovat definitivament.

L’article 66.3 l) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya assenyala que els
ajuntaments tenen competències pròpies en matèria de serveis de neteja viària, recollida i
tractament de residus.

De conformitat amb els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic , amb l’article 114.3.e)  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 309.2 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i atenent que
l’Ajuntament de Vilanova de Sau està interessat en delegar els següent serveis:
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 Recollida de multiproducte
 Recollida de vidre (envàs)
 Recollida de fracció resta
 Recollida de residus voluminosos
 Servei de deixalleria mòbil
 Manteniment de compostadors
 Altres serveis: reparació de contenidors de la via pública i serveis extres

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

ACORDS

Primer.- Delegar al Consell Comarcal d’Osona l’exercici de prestació en el terme municipal de
Vilanova de Sau dels serveis següents, definits al pla de gestió que figura a l’annex del conveni:

- Recollida de multiproducte
- Recollida de vidre (envàs)
- Recollida de fracció resta
- Recollida de residus voluminosos
- Servei de deixalleria mòbil
- Manteniment de compostadors
- Altres serveis: reparació de contenidors de la via pública i serveis extres

La delegació es durà a terme dins del marc del Reglament del nou servei de recollida selectiva de
residus, neteja viària i deixalleria a la comarca d’Osona, aprovat pel Ple comarcal de 24.03.2021, i
altres normes aplicables.

La delegació comprèn, en tot cas, les següents facultats:
a) Potestat d’autoorganització del servei, inclosa l’aprovació del reglament del servei i la
determinació de la seva modalitat de gestió.
b) Potestat de seguiment i control de la prestació del servei
c) Potestat de planificació del servei.
d) Qualsevol altra que sigui necessària per a la correcta prestació del servei.

El Consell Comarcal d’Osona inicialment prestarà el servei delegat mitjançant un contracte de
serveis amb prestació directa a favor de la ciutadania; i es reserva la facultat d’escollir lliurament la
forma de prestació del servei d’entre les diverses possibilitats que li ofereix la Llei

Segon.- Aprovar la minuta del Conveni interadministratiu regulador de la delegació de
competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i
deixalleria, entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Vilanova de Sau i que consta a
l’annex del present acord:

Tercer.- Facultar a l’alcalde per formalitzar la signatura del conveni i documents necessaris per
l’efectivitat del present acord.



CODI DE L’EXPEDIENT: 346  NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_346_SESSIO EXTRAORDINARIA 22 DE NOVEMBRE DE 2021

Quart.- Procedir a la seva publicació d’acord amb la normativa d’aplicació un cop formalitzat el
Conveni aprovat i inserir-lo al Portal de Transparència de l’Ajuntament.

Cinquè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.

Annex

CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA, ENTRE EL CONSELL
COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU

REUNITS

D’una part el Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall, president del Consell Comarcal d’Osona (en endavant,
simplement Consell Comarcal), el qual actua en representació d’aquest ens local, que té la seva seu al carrer
de l’Historiador Raimon d’Abadal i Vinyals, núm. 5, 3ª planta, de Vic, i el CIF P5800015I, degudament
autoritzat per aquest acte segons l’acord del Ple de data XXXX, assistit pel secretari de l’entitat, el Sr. Valentí
Costa Casademunt.

De l’altra, el/la Sr/Sra. XXX, Alcalde/essa de l’Ajuntament de XXXXX (en endavant, simplement Ajuntament),
amb seu a XXXX i CIF núm. XXXX, assistit pel/per la secretari/ària de la corporació, el/la Sr./Sra. XXXX

EXPOSEN

Primer. El 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, en el seu art. 85, atribueix a la comarca la realització d’activitats i la prestació de serveis
públics d’interès supramunicipal.

Segons. El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, en el seu art. 25, estableix que correspon a la comarca, entre d’altres,
l’exercici de les competències que li atribueixin les lleis del Parlament i les que li deleguin els municipis.

Tercer. El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels
residus, al seu art. 51, disposa que correspon a la comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsit
de dispensa municipal del servei, de delegació dels municipis i d’assumpció d’aquest servei municipal per
altres títols, d’acord amb la legislació de règim local.

Afegeix que correspon al consell comarcal establir, en el seu programa d’actuació, els mecanismes d’actuació
necessaris a fi d’assegurar subsidiàriament la prestació adequada del servei municipal de recollida selectiva,
de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus municipals.

I que el consell comarcal ha de participar en l’elaboració i la gestió del programa del Govern de la Generalitat
establert per l’article 6, en els termes d’aquesta Llei i en els del mateix programa.

Quart. L’art. 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, determina les formes
de cooperació entre les diferents administracions, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú,
mitjançant consorcis o convenis administratius.
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Cinquè. El Ple Comarcal, en sessió celebrada el 24.03.2021, va aprovar inicialment la creació del servei de
recollida selectiva, neteja viària i deixalleria; i per acord del Ple municipal de data 29 de setembre de 2021
s’ha aprovat definitivament.

Sisè. Ambdues parts, el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament, tenen interès a instrumentar el marc jurídic
adequat que reguli les actuacions necessàries de cadascuna, pel que fa a la gestió dels residus municipals.

Setè. El Consell Comarcal d’Osona ha dut a terme un estudi global de la situació de la gestió dels residus
municipals a la comarca amb la finalitat de poder coordinar una recollida a nivell comarcal. La finalitat
d’aquesta acció conjunta és assegurar la prestació d’un servei correcte i la racionalització de les despeses.

Vuitè. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data XXX, i el Ple del Consell Comarcal d’Osona, en la sessió
de data XXX, han acordat, respectivament, DELEGAR en el Consell Comarcal d’Osona i ACCEPTAR LA
DELEGACIÓ de la prestació del servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria, amb l’abast
que s’especifica en les certificacions que s’adjunten a aquest conveni.

És per això que ambdues administracions formalitzen el present conveni, el qual es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

El Consell Comarcal es fa càrrec de la prestació en el terme municipal de Vilanova de Sau dels serveis
següents, definits al pla de gestió annex a aquest conveni:

 Recollida de multiproducte
 Recollida de vidre (envàs)
 Recollida de fracció resta
 Recollida de residus voluminosos
 Servei de deixalleria mòbil
 Manteniment de compostadors
 Altres serveis: reparació de contenidors de la via pública i serveis extres

La delegació es durà a terme dins del marc del Reglament del nou servei de recollida selectiva de residus,
neteja viària i deixalleria a la comarca d’Osona, aprovat pel Ple comarcal de 24.03.2021, i altres normes
aplicables.

La delegació comprèn, en tot cas, les següents facultats:
a) Potestat d’autoorganització del servei, inclosa l’aprovació del reglament del servei i la
determinació de la seva modalitat de gestió.
b) Potestat de seguiment i control de la prestació del servei
c) Potestat de planificació del servei.
d) Qualsevol altra que sigui necessària per a la correcta prestació del servei.

El Consell Comarcal d’Osona inicialment prestarà el servei delegat mitjançant un contracte de serveis amb
prestació directa a favor de la ciutadania; i es reserva la facultat d’escollir lliurament la forma de prestació del
servei d’entre les diverses possibilitats que li ofereix la Llei.

Segona. Condicions particulars de la prestació del servei

Les condicions particulars amb què es prestarà el servei estan definides al Pla de gestió del servei que
s’adjunta al present conveni.
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Els serveis inclosos al Pla de gestió del servei podran ser ampliats o reduïts, mitjançant la modificació del pla
de gestió; qualsevol modificació del Pla de Gestió, requerirà l’aprovació prèvia de l’Ajuntament i la ratificació
del Consell Comarcal, amb la conseqüent variació del cost del servei que inclourà, si s’escau, la indemnització
al Consell Comarcal pel decrement en les previsions inicials de prestació del servei.

En la prestació del serveis objecte de la delegació el Consell Comarcal i l’Ajuntament resten obligats, si
s’escau, a allò que estableixi la legislació laboral en matèria de subrogació dels treballadors que presten els
serveis objecte de delegació.

Tercera. Compromisos econòmics

3.1 Cost del servei

El cost del servei a satisfer per part de l’Ajuntament per la prestació del servei delegat és el que es detalla en
el Pla de gestió del servei, d’acord amb els serveis recollits en el mateix. Aquest import inclou els costos fixes,
variables, i de gestió i control dels serveis.

L’ajuntament s’obliga a ingressar la quantitat corresponent al cost mensual del servei, a partir de la liquidació
mensual que li serà lliurada per part del Consell Comarcal.

Anualment, el Consell Comarcal procedirà, si s’escau, a la revisió de preus per la prestació dels serveis
objecte de la delegació, en funció de les variacions legalment aplicables a cadascun dels costos.

3.2 Retorns d’Ecoembes

L’ajuntament delega al Consell Comarcal l’adhesió, en el seu nom, al conveni marc de col·laboració vigent
entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), de data 22 de
juliol de 2013, per fomentar la recollida selectiva d’envasos lleugers i paper i cartró al territori, així com al
conveni marc que el substitueixi, si s’escau; i, conseqüentment, també delega la tramitació de la devolució del
ingressos derivats d’aquest conveni.

El Consell Comarcal retornarà a l’ajuntament el 96% dels retorns d’Ecoembres i es quedarà el 4% restant en
concepte de supervisió i gestió administrativa del servei.

3.3 Retorns d’Ecovidrio

L’ajuntament delega al Consell Comarcal l’adhesió, en el seu nom, al conveni marc de col·laboració vigent
entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecovidrio, SA, de data 2 d’abril de 2014, per fomentar la
recollida selectiva d’envasos de vidre al territori, així com al conveni marc que el substitueixi, si s’escau; i,
conseqüentment, també delega la tramitació de la devolució del ingressos derivats d’aquest conveni.

El Consell Comarcal retornarà a l’ajuntament el 96% dels retorns d’Ecovidrio i es quedarà el 4% restant en
concepte de supervisió i gestió administrativa del servei.

3.4 Retorns dels cànons de l’Agència de Residus

L’ajuntament delega al Consell Comarcal sol·licitar i tramitar, en el seu nom, el retorn dels cànons aprovats
per l’Agència de Residus de Catalunya per fomentar la recollida selectiva de residus municipals.

El Consell Comarcal retornarà a l’ajuntament el 96% dels retorns de l’Agència de Residus i es quedarà el 4%
restant en concepte de supervisió i gestió administrativa del servei.
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Quarta. Vigència del conveni

Es fixa la data d’inici dels serveis inclosos en aquest conveni en el dia d’inici de la prestació del servei
mitjançant un contracte de serveis amb prestació directa a favor de la ciutadania. En el moment de la
signatura del contracte de serveis amb l’adjudicatari, el Consell Comarcal comunicarà als Ajuntament la data
efectiva d’inici de la prestació dels serveis.

El conveni tindrà una durada inicial de VUIT anys. A la finalització d’aquest període, o del període d’ulteriors
pròrrogues, el conveni es prorrogarà per períodes de 4 anys, si cap de les dues parts manifesta la voluntat de
no fer-ho amb una antelació mínima d’un any a la data de finiment.

Cinquena. Comissió de seguiment

Per tal de coordinar adequadament la col·laboració entre ambdues administracions es crearà una comissió de
seguiment del compliment d’aquest conveni, amb un representant del Consell Comarcal i un de l’Ajuntament,
que es reunirà periòdicament per tal d’avaluar el desenvolupament del servei, resoldre les incidències que hi
pugui haver i determinar, si escau, les responsabilitats i les sancions que calgui exigir.

Sisena. Modificacions

Les modificacions del present conveni requereixen sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels
Presidents de qualsevol de les dues entitats signants del present conveni, i la seva prèvia aprovació pels
òrgans competents de les parts; un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.

En cas que la modificació sigui per reducció dels serveis delegats, l’Ajuntament haurà de satisfer la quota de
separació establerta a la base vuitena.

Setena. Extinció del conveni

Aquest conveni pot quedar sense efecte a instància d’una de les parts si concorre alguna de les
circumstàncies següents:
a) Demora de dos mesos en el pagament de la quota mensual, o bé
b) Demora de set dies en la prestació del servei, llevat dels casos de vaga del personal o de
concurrència de causes de força major

També seran causes que justifiquen la resolució d’aquest conveni:
a) El mutu acord entre les parts
b) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’una de les parts signatàries.
c) Una resolució judicial ferma que així ho determini
d) La dispensa de l’obligació de prestar el servei, en els termes previstos en l’article 68 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.
e) Qualsevol altra causa prevista a la legislació.

En el cas que l’Ajuntament decideixi recuperar la competència abans de finalitzar el termini de vigència del
conveni, l’Ajuntament es compromet a formalitzar un preavís, davant el Consell Comarcal d’Osona, amb una
antelació mínima de SIS MESOS; així mateix, haurà de satisfer la quota de separació establerta a la base
vuitena.

En cas d’incompliment del preavís, el Consell Comarcal d’Osona tindrà dret a percebre de l’ajuntament, en
concepte de danys i perjudicis, un import igual a l’import liquidat durant els últims 6 mesos.
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En el cas que sigui el Consell Comarcal d’Osona qui vulgui desistir de la competència delegada haurà de
notificar-ho a l’ajuntament amb 6 mesos d’antelació.

Vuitena. Quota de separació

En cas de reducció o extinció dels serveis objecte de delegació, l’Ajuntament s’obliga a satisfer una quota de
separació, amb caràcter previ a l’extinció o reducció dels serveis objecte de delegació. Aquesta quota de
separació garantirà l’assumpció, per part de l’Ajuntament, de les despeses en relació als mitjans materials i
personals que deixaran de ser dedicats a l’execució del contracte vinculat, com a conseqüència de la reducció
del seu abast.

La quota de separació es determinarà per l’import mensual que correspon al municipi pel servei o la part del
servei que es redueix, corresponent exclusivament a costos de personal o d’amortització de mitjans materials
adquirits i utilitzats en la prestació dels serveis del municipi, i fins a la finalització del termini de vigència del
conveni o la seva pròrroga, o fins que els esmentats mitjans personals i/o materials siguin adscrits a serveis
d’altres municipis.

Novè.-Protecció de dades de caràcter personal.

Ambdues parts es comprometen a donar compliment a tot allò que estableixen la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reial decret 1720/2007, de 21
de desembre, que aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades
de caràcter personal, en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència del
present conveni.

Els instruments específics de col·laboració determinaran les obligacions de les parts en relació amb la
protecció de dades personals i el deure de confidencialitat de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 de protecció de les persones físiques en relació al
tractament de dades personals i la resta de normativa aplicable.

Desè.- Marc normatiu

El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el capítol 1 del
Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els
articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles
108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

Onzè.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern

Aquest conveni es trametrà al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de
Catalunya i les dades principals es publicaran al Portal de la Transparència.

Dotzè.- Jurisdicció competent

Les qüestions litigioses que sorgeixen en la interpretació i compliment del conveni seran de coneixement i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Tretzè.- Modificació dels preceptes i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la
promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d’aquest conveni que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació vigent i
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà
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que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Catorzè. Clàusula derogatòria

Amb l’entrada en vigor d’aquest conveni queden sense efecte els anteriors convenis  subscrits entre els
signants per a la prestació dels serveis que són objecte del present conveni.

L’alcalde explica que el Pla de Gestió estableix dues alternatives, una mantenir el sistema actual i
l’altre la construcció d’àrees d’aportació i que s’ha d’estudiar amb detall aquesta segona opció.

4.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT I CONSTRUCCIÓ D’UN
MUR A LA PLAÇA MAJOR.

En data 9 de març de 2021 l’alcalde va resoldre contractar a l’empresa “4 RATLLES
ARQUITECTES SLP” la redacció del projecte, la direcció d’obres i les tasques de coordinació de
seguretat i salut  de les obres de reparació del paviment de la Plaça Major del municipi i la
construcció d'un mur lateral. Aquest projecte ha estat lliurat en data 21 de setembre de 2021.
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»).

El  projecte d’obres de referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»), la qual cosa fan
avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 17.2 del RD 1627/1997;
Les obres definides en el projecte consisteixen en  la reparació del paviment de la Plaça Major i la
construcció d’un nou mur, ampliant la zona de pas de vehicles.

Amb aquesta actuació és vol realitzar un mur de contenció per aguantar les terres en un lateral de
la Plaça Major i aprofitant la intervenció, s’ha volgut solucionar problemes anteriors com ha sigut
ampliar la superfície de pas de vehicles per a que puguin maniobrar sense problemes i substituir el
paviment de pedra de tota la Plaça ja que les juntes havien saltat i havien quedat malmeses
permetent l’entrada d’aigua.

El pressupost d’execució del projecte és de 130.402,78  euros (IVA exclòs), que aplicant el 21%
del l’IVA (27.384,58 euros) resulta tenir un pressupost d’execució total de 157.787,36 euros.

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.
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D’acord amb l’article 21.2.o) de la LRBRL, l’article 231 i la Disposició addicional segona de la Llei
9/2017 de contractes del sector públic, el Ple és l’òrgan competent per la seva aprovació.

Per tot això el Ple aprova per majoria absoluta de sis dels set regidors presents i el vot en contra
de la regidora Pilar Sancho, els següents

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Reparació de paviment i Construcció de mur a la Plaça
Major amb un import d’execució de 130.402,78  euros (IVA exclòs), que aplicant el 21% del l’IVA
(27.384,58 euros) resulta tenir un pressupost d’execució total de 157.787,36 euros.

Segon.- Efectuar exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils comptats des
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB), al Diari oficial de la Generalitat (DOGC), al Web municipal i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, període durant el qual es podran formular
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Corporació. L’expedient es podrà consultar a
l’Ajuntament de Vilanova de Sau.

Tercer.- Disposar que en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la
informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en virtut del present acord
esdevindrà definitiva.

La regidora Pilar Sancho manifesta el seu vot contrari en el fet que si que està d’acord amb la
construcció del mur però en contra de la reparació de la Plaça en els termes que consten en el
projecte.

L’alcalde respon que s’efectuarà de la mateixa manera que es va fer al carrer Santa Maria i a la
pujada de l’Església.

5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI ALBA-TER

Part expositiva:

1. L’any 1998 es va constituir el Consorci Alba-Ter, ens integrat per diverses entitats locals amb
les finalitats que es recullen als estatuts el conjunt de les quals té com a element comú vertebrador
la conca del riu Ter a fi de possibilitar unes actuacions de planificació, promoció i altres iniciatives
vinculades al riu coordinades entre tots els municipis de la vora del riu i de la seva àrea d’influència
en tot el seu recorregut superant les limitacions que comportarien les actuacions aïllades per part
de cada municipi.

2. Després de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), norma que va obligar a una adaptació dels estatuts
dels Consorcis, i en el cas concret del Consorci del Ter a l’adscripció del Consorci a un dels ens
que en formen part (DA 20 Llei 30/1992 en la redacció donada per la LRSAL). En el cas d’aquest
Consorci, es va proposar l’adscripció a l’Ajuntament de Girona  atenent a la major aportació anual
i, alhora, a la major població d’aquest ens local.

3. Amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic es
recollí part del redactat de la LRSAL en els articles 118 i següents, conservant així la necessitat
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d’adscripció a un ens territorial.

4. Amb l’acceptació per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva com a membre del Consorci i
davant de la necessitat de modificació de l’article 2 dels estatuts als efectes d’incorporar dit
Ajuntament, s’ha procedit a modificar altres articles dels estatuts amb diferents finalitats:

a. Modificació de l’article 1 que consisteix en la substitució d’aquella normativa derogada.

En efecte, d’acord amb el nou redactat s’ha suprimit tot allò que feia referència a la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local atès que fou derogada
per la Llei 40/205, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

b. Modificació de l’article 2 que consisteix en una millor redacció de l’apartat primer, la inclusió del
municipi de Cassà de la Selva com a ens consorciat, en el paràgraf segon, així com també la
modificació del dret de vot dels Consells Comarcals, arran de l’acord de l’Assemblea de data 20 de
juliol de 2021.

c. Modificació de l’article 12 que consisteix en una millor redacció del paràgraf segon en relació a
la composició del Consell de Govern, on es suprimeix la limitació de dos representants
d’organismes radicats en un mateix municipi.

d. Modificació de l’article 23 que consisteix en incloure la figura de la tresoreria del Consorci,
omesa fins a la data, per tal de donar compliment al Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.

e. Modificació de l’article 27 que consisteix en efectuar la remissió de l’annex en relació a les
aportacions dels Consells Comarcals, i aclariment en relació als increments de les quotes.

f. Modificació de l’annex dels estatuts consistent en especificar les quotes dels ajuntaments i
dels consells comarcals consorciats.

5. En data 29 de setembre de 2021 es va procedir a l’aprovació de la modificació dels estatuts
vigents publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 30 de setembre de 2020 i
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de setembre de 2020.

Fonaments de dret:

I. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL)
preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins d’interès comú.
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II. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen aquesta entitat
pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatus.

III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant amb un major
detall aquests ens. Concretament, l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts
del consorci  preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que ha de
ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada  amb les
mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents.

IV. Els articles 118 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
que regulen el règim jurídic dels Consorcis.

V. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2 ROAS.

VI. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria qualificada han
de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots aquells amb repercussió
econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció municipal de conformitat amb el que
disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i
règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 128/2018.

VII. La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió Informativa en
els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que determinen, entre altres, els
articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres, del ROF.

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

ACORDS:

Primer. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova denominació
Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per acord plenari del passat 2
d’octubre, d’acord amb el text que figura a l’expedient.

Segon. Comunicar aquest acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova denominació
Consorci del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el
seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens
d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals.

Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde de l’Ajuntament de
Vilanova de Sau, a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els anteriors
acords.
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6.- LOTERIA DE NADAL 2021

És costum que l’Ajuntament de Vilanova de Sau, en motiu de les festes de Nadal, obsequiï a les
persones empadronades al municipi amb una participació de la loteria de Nadal que es celebra a
Madrid el 22 de desembre.

Aquest any es vol continuar amb aquesta tradició, per això l’Ajuntament ha adquirit 35 dècims del
número 23750

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

ACORDS

Primer- Aprovar que la participació de les persones empadronades, treballadors i col·laboradors
de l’Ajuntament al número 23750 del sorteig de la Loteria de Nadal d’enguany sigui la següent:

- Loteria distribuïda a les persones empadronades, treballadors i col·laboradors de l’Ajuntament:
650,00 € (2 euros per persona).

- Ajuntament: 50,00 €

Segon.- Fer constar que el nombre de veïns beneficiaris és el nombre total persones
empadronades a data 12 de novembre de 2021, segons consta en llista adjunta a l’expedient, on
consten també els treballadors i col·laboradors de l’Ajuntament beneficiaris de les participacions.

Tercer.-  En el supòsit que en el número 23750 sortís agraciat amb el reintegrament de la quantitat
pagada per l’Ajuntament, aquesta quantitat es destinaria en la loteria del sorteig del Nen que tindrà
lloc el dia 6 de gener de 2022, essent beneficiaris les mateixes persones que pel sorteig de Nadal.

En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-dues hores i deu 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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