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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE GRANERA 
CELEBRADA EN DATA 11 D’AGOST DE 2014 

 
A la Sala d’actes de la Casa Consistorial de Granera, essent les deu hores del dia 1l 
d’agost 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. Dolors Espinet 
Pujalt. 

Hi són presents Ramon Torra Vilà, i Josep Roca Sala. 

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’incoar l’expedient urbanístic d’activitats per a la 
implantació de turisme insòlit instat pel Sr. Àlvar Vilaplana Rosell 

Antecedents 

A.- Vist que el senyor n’Àlvar Vilaplana i Rosell ha sol·licitat que es donés tràmit a un 
projecte de “Turisme Insòlit” a Granera. 

B.- Vist que, en essència, es tracta d’una activitat de càmping. 

C.- Considerant que l’article 47.6 del text refós de la llei d’urbanisme preveu que 
l’establiment de càmping caldrà tramitar-los mitjançant una figura de pla especial. 

D.- Atès que l’article 22 de la Llei de Bases de Règim Local preveu que les figures de 
planejament urbanístic són competència del Ple. 

E.- Considerant, però, que l’article 21 faculta a l’Alcalde per a desplegar els instruments 
de gestió urbanística. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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1.- Incoar els expedients urbanístic de d’activitats per a la implantació d’una activitat de 
turisme insòlit al terme municipal de Granera. 

2.- Facultar a l’Alcaldia, tant àmpliament com sigui necessari, per gestionar l’expedient, 
tot reservant-se, el Ple, l’aprovació que posi fi a l’activitat municipal. 

* S’aprova per unanimitat dels membres assistents que representen la majoria 
legal suficient. 

2. Proposta d’acord per facultar a l’alcalde per dur a terme els tràmits 
corresponents per a l’execució de les obres “d’arranjament del camí ral de 
Gallifa a Castellterçol”. 

A.- Vist que en data l’Ajuntament de Granera, en connivència amb els Ajuntaments de 
Castellterçol i Gallifa, va sol·licitar un ajut econòmic a la Diputació de Barcelona per a 
l’arranjament del Camí Ral de Gallifa a Castellterçol, per Coll d’Ases. 

B.- Vist que en data 28 de juny l’Assemblea Veïnal va aprovar inicialment el Projecte 
corresponent. 

C.- Vist que la Diputació de Barcelona ha concedit un ajut econòmic per a la realització 
de les obres´. 

D.- Considerant la conveniència d’executar les obres simultàniament amb els 
Ajuntaments de Castellterçol i Gallifa. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

1.- Facultar a l’Alcaldia per: 

 a) Aprovar definitivament el Projecte 

 b) Signar els convenis supramunicipals necessaris per a la bona marxa del 
projecte 

 c) Disposar dels crèdits necessaris fins al total import de la subvenció. 

 d) Licitar les obres. 

* S’aprova per unanimitat dels membres assistents que representen la majoria 
legal suficient. 
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I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió, amb el vist i plau del senyor alcalde, 
essent les 10:30 hores, a Granera, a 11 d’agost de 2014. I jo la secretària accidental en 
dono fe de l’acte. 

Vist i plau 
L’alcalde,    La secretària accidental, 

 

 

 

 

 

 

 


