
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE GRANERA 
CELEBRADA EN DATA 05 DE DESEMBRE DE 2014 

 
 
A la Sala d’actes de la Casa Consistorial de Granera, essent les tretze hores del dia 5 de 
desembre de 2014, prèvia convocatòria i sota la presidència del Sr. Alcalde Pere Genescà 
Girbau, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària en primera convocatòria, 
assistit per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. Caterina Montero Dorado 
 
Hi són presents Ramon Torra Vilà, i Josep Roca Sala, Àlvar Vilaplana, Josep Riera, 
Ramón Clapers, Ignasi Catalan. 
 
Oberta la sessió, i comprovada l’existència del quòrum que calgui perquè pugui ser 
iniciada i, declarada pública per la Presidència,  es procedeix a conèixer els següents 
assumptes inclosos a l’ordre del dia: 
 
ALCALDIA 

 
1. Proposta d’acord d’aprovació provisional del pressupost per a l’exercici 2015, 

plantilla del personal i Bases d’execució.   
 

2. Precs i preguntes, etc. 
 
ALCALDIA 

 
1.  Proposta d’acord d’aprovació provisional del pressupost per a l’exercici 2015, 
plantilla del personal i Bases d’execució.   
 
D’acord amb el que estableix l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març 
pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes locals, l’acord d’aprovació i el seu 
expedient es sotmetran a informació pública per un termini de quinze dies hàbils a partir de 
l’anunci publicat al BOP, als efectes que puguin presentar-se les al·legacions i 
reclamacions que es considerin escaients. 
 
Vista la proposta de pressupost corporatiu per a l’exercici 2015 elevada al Ple per 
l’Alcaldia juntament amb les bases d’execució del pressupost, la plantilla de personal i 
l’oferta d’ocupació pública.  
 
Atès l’informe favorable emès pel secretari -interventor en el sentit que l’ esmentat 
pressupost recull les obligacions a que es contrauen els acords adoptats per aquesta 



corporació per al 2014, les consignacions necessàries per a atendre les despeses de 
personal derivades de l’estructura organitzativa que es recull a la plantilla de l’ajuntament, 
així com els drets amb expectativa de cobrament d’acord amb les ordenances fiscals i altres 
fonts d’ingressos públics establerts per a l’exercici de referència, i que d’acord amb el què 
preveu la legislació sobre estabilitat pressupostària i hisendes locals, es troba equilibrat en 
el seu estat d’ingressos i despeses. 
 
Es proposa a l’Assemblea veïnal  l’adopció dels següents, A C O R D S: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament de Granera per a l’exercici 
2015. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal de la Corporació per al 2015, d’acord 
amb el detall que figura a l’expedient de la sessió. 
 
Tercer.- Aprovar inicialment les bases d’execució del pressupost per al 2015 
 
Quart.- Exposar al públic el present acord i al Butlletí Oficial de la Província per termini de 
quinze, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin 
escaients. Fent constar que de no presentar-se’n cap, els acords d’aprovació inicials dels 
apartats anteriors, s’entendran elevats a definitius sense més tràmit d’acord amb el què 
preveu l’article  169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el 
text refós de la llei d’hisendes locals”. 
 

• S’aprova amb 6 vots a favor i una abstenció  dels 7 membres assistents a 
l’Assemblea Veïnal que representen la majoria legal suficient. 

 
2. Precs i preguntes, etc. 

 
No se’n produeixen. 
 
I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió, amb el vist i plau del senyor alcalde, essent 
les 13:30 hores, a Granera, a 05 de desembre de 2015. I jo la secretària accidental en dono 
fe de l’acte. 
 
Vist i plau 
L’alcalde,    La secretària accidental, 

 
 
 
 


