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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE GRANERA CELEBRADA EN 
DATA 27 DE SETEMBRE DE 2014 

 
 

A la Sala d’actes de la Casa Consistorial de Granera, essent les disset hores del dia 27 
de setembre de 2014, prèvia convocatòria i sota la presidència del Sr. Alcalde Pere 
Genescà Girbau, es reuneix l’Assemblea Veïnal de l’Ajuntament en sessió ordinària en 
primera convocatòria, assistit per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. Caterina 
Montero Dorado 
 
Hi són presents, Pere Genescà Girbau, Josep Roca Sala, Ramon Torra Vilà, Josep Riera 
Surroca, Marlene Diana Shelton, Fernando Mas Autillo, Àlvar Vilaplana Rosell, 
Fernando Martinez Martinez, Feliu Enrich Gregori, Ignasi Catalán Llopart, Ramon 
Clapers Roca, Ramon Pedrerol, Maria Rosa Sagalés Sala, Àngels Arola,  Josep Barnet 
Oriach,  
 
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: 
 

 
PUNTS PER URGÈNCIA: 
 
10. Licitació negociat i sense publicitat per l’adjudicació de les obres ordinàries del 
C. Nou (sector 1) i plec de clàusules administratives particulars per a contractes 
d’obres (procediment negociat i sense publicitat 
 
11. Proposta d’acord de bonificació del 100% el pagament de l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica del vehicle marca Range Rover, matrícula MA-4635-AT, al 
senyor JOSEP ORIOL REGÀS PEDROL, atès que la seva antiguitat és superior a 
25 anys. 
 
12. Proposta d’acord per designar el local per la convocatòria i el personal 
coordinador per a la celebració de la consulta sobre el futur polític de Catalunya 
del proper 9 de novembre. 
 
Es llegeix resumidament les propostes d’acord que es volen incloure a l’Ordre del dia i 
no sortint cap al·legació o reclamació l’Assemblea veïnal, per unanimitat dels presents  
 
S’ACORDA: 
  

ALCALDIA 
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Incloure en l’Ordre del Dia els punts següents: 
 
10. Licitació negociat i sense publicitat per l’adjudicació de les obres ordinàries del 
C. Nou (sector 1) i plec de clàusules administratives particulars per a contractes 
d’obres (procediment negociat i sense publicitat) 
 
11. Proposta d’acord de bonificació del 100% el pagament de l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica del vehicle marca Range Rover, matrícula MA-4635-AT, al 
senyor JOSEP ORIOL REGÀS PEDROL, atès que la seva antiguitat és superior a 
25 anys. 
 
12. Proposta d’acord per designar el local per la convocatòria i el personal 
coordinador per a la celebració de la consulta sobre el futur polític de Catalunya 
del proper 9 de novembre. 
 
 
Seguidament es procedeix a conèixer dels assumptes, inclosos a l’ordre del dia, 
següents: 
 

1. Proposta d’acord d’aprovació de les actes de les sessions de data 28 de juny, 
12 de juliol 11 d’agost i 3 de setembre de 2014.  

 
2. Proposta d’acord de ratificació dels Decrets d’alcaldia números 25/2014, 

26/2014, 27/2014, 28/2014, 29/2014, 30/2014, 31/2014, 32/2014, 33/2014, 
34/2014, 35/2014, 36/2014, 37/2014, 38/2014,  39/2014, 40/2014 i 41/2014 
 

3. Proposta d’acord d’acceptació de la sol·licitud de la targeta d’aparcament 
per a persones amb disminució a favor de Rosa Maria Bellmunt Molins 
 

4. Proposta d’acord de suport del món local a la convocatòria de consulta 
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014 
 

5. Proposta d’acord d’autorització de pas pel terme municipal de Granera de 
la trobada de bicicletes de muntanya organitzada pel Club Ciclista Savall, 
el proper diumenge dia 12 d’octubre de 2014 

 

 
6. Proposta d’acord d’aprovació de la relació de factures informades 

favorablement per la interventora accidental de la Corporació. 
 
7. Proposta d’acord per sol·licitar a la Diputació de Barcelona un crèdit de 

171.869,58 per a les obres ordinàries d’urbanització del Carrer Nou 
(Sectors 1, 2 i 3) 

 

 
8. Donar compte de la correspondència d’entrada i sortida des del dia 29 de 

juny al dia 27 de setembre de 2014. 

HISENDA 

ALTRES 
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9. Donar compte dels resultats de de les analítiques d’aigua de les mostres 

recollides el dia 1 i 24 de juliol. 
 

10. Licitació negociat i sense publicitat per l’adjudicació de les obres ordinàries 
del C. Nou (sector 1) i plec de clàusules administratives particulars per a 
contractes d’obres (procediment negociat i sense publicitat 

 
11. Proposta d’acord de bonificació del 100% el pagament de l’Impost de 

Vehicles de Tracció Mecànica del vehicle marca Range Rover, matrícula 
MA-4635-AT, al senyor JOSEP ORIOL REGÀS PEDROL, atès que la seva 
antiguitat és superior a 25 anys. 
 

 
12. Proposta d’acord per designar el local per la convocatòria i el personal 

coordinador per a la celebració de la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya del proper 9 de novembre. 

 
13. Precs, preguntes i suggeriments. 

 

 
1. Proposta d’acord d’aprovació de les actes de les sessions de data 28 de juny, 

12 de juliol 11 d’agost i 3 de setembre de 2014.  
 

• S’aproven per unanimitat dels membres assistents que representen la 
majoria legal suficient. 

 
2. Proposta d’acord de ratificació dels Decrets d’alcaldia números 25/2014, 

26/2014, 27/2014, 28/2014, 29/2014, 30/2014, 31/2014, 32/2014, 33/2014, 
34/2014, 35/2014, 36/2014, 37/2014, 38/2014,  39/2014, 40/2014 i 41/2014 

 
Decret número 25/2014 
 
Granera, 21 de juliol de 2014 
 
Pere Genescà Girbau, Alcalde – President de l’Ajuntament de Granera, fent ús de les 
facultats que m’atorga la legislació vigent, en data d’avui, he dictat la resolució següent: 
 
Atès que les obres “Arranjament i obres de reforç a la caseta del Pou Nou” han estat 
finalitzades. 
 
RESOLC: 
 
Primer. Donar per conclosa l’obra “Arranjament i obres de reforç a la caseta del Pou 
Nou”. 
 
Segon. Ordenar la seva posada en servei. 
 

ALCALDIA 
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Tercer. Aprovar les factures que es relacionen a continuació per un import total de 
28.000,00 euros: 
 

- Ramon Sala López      7.727,06 euros 
- Tallers Getsa, CB.         319,44 euros  
- Martí Costa Davi      3.751,00 euros 
- Sobregrau-Esteve, SCP.     9.024,78 euros 
- Sobregrau-Esteve, SCP.     2.861,82 euros 
- Sobregrau-Esteve, SCP.     1.399,97 euros 
- Sobregrau-Esteve, SCP.     2.915,93 euros 

 
Quart. Donar el tràmit administratiu pertinent. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució a la propera Assemblea Veïnal que es 
celebri. 
 
Decret número 26/2014 
 
Granera, 25 de juliol de 2014 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres menors instada pel senyor Francesc Tomàs 
Sanleandro en representació de l’Associació Recreativa de Granera, per a la realització 
de les obres consistents en el canvi de rajoles del vas de la piscina, situada al camí de la 
Clota, número 10, d’aquest terme municipal. 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal. 
 
RESOLC: 
 
Primer. Atorgar al senyor Francesc Tomàs Sanleandro en representació de l’Associació 
Recreativa de Granera llicència per a la realització de les obres consistents en el canvi 
de rajoles del vas de la piscina, situada al camí de la Clota, número 10, d’aquest terme 
municipal. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat. 
 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució a la propera Assemblea Veïnal que es celebri. 
 
Decret número 27/2014 
 
Granera, 25 de juliol de 2014 

A.- En data 18 de juliol d’enguany es va observar un zero de subministrament d’aigua 
potable a la xarxa municipal, i fetes les comprovacions oportunes es va constatar la 
insuficiència de cabals en el Pou Nou de la Riera. 

B.- Durant el mes de juliol es varen iniciar les obres de posada en explotació del Pou 
Vell com a mesura de garantia de disponibilitat de recursos hídrics per al servei d’aigua 
potable de Granera, les quals a data d’avui encara no estan concloses. 

Atesa la situació d’emergència en el servei d’abastament d’aigua  
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RESOLC: 

Primer. Ordenar l’acceleració de les obres de la posada en servei  del Pou Vell 
prioritzant aquelles que afectin a la possibilitat d’extracció de cabals, encara que sigui 
de manera provisional. 

Segon. Anunciar a la població, en els termes que preveu el Reial Decret 140/2003, 
l’absència de garantia sanitària de l’aigua per tal com l’emergència de la situació no 
permet d’obtenir les analítiques dins de termini. 

Tercer. Ordenar l’entrada en situació de carestia de recursos hídrics i ordenar la 
supressió de consums sumptuosos, en especial el reg de jardins i emplenades massives 
de cisternes. 

Quart. Publicar un ban en els següents termes: 

BAN 

Degut al greu problema de sequera que afecta a la normalitat del 
subministrament d’aigua  es dicten les següents mesures: 

1.- Requerir a la població la moderació del consum d’aigua. 

2.- Ordenar la supressió d’usos sumptuosos, en especial el reg de 
jardins i les emplenades massives d’aigua. 

3.- Advertir que no es pot garantir, legalment, la qualitat sanitària de 
l’aigua. 

4.- Fixar una dotació de referència de consum de de 150 litres per 
persona i dia. 

5.- Agrair als ciutadans llur col·laboració i comprensió. 

Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució a la propera Assemblea Veïnal que es 
celebri. 
 
Decret número 28/2014 
 
Granera, 25 de juliol del 2014 

A.- Estando en curso los trabajos de revisión catastral en el municipio de Granera se ha 
observado la existencia de diferentes obras en curso sin la cobertura de la preceptiva 
licencia de obras. 

B.- En el caso de la heredad “la Manyosa” el estado activo de las obras es evidente y 
notorio. 
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C.- Revisados los archivos municipales no consta la existencia de ninguna licencia de 
obras vigente para la referida heredad; en cuyo caso las obras se encontrarían en una 
situación de vulneración del ordenamiento jurídico-urbanístico. 

D.- La totalidad de la superficie de la heredad “la Manyosa” se encuentra en suelo no-
urbanizable. 

E.- Actuando bajo el principio de mínima intervención y prudencia, se ha estimado 
conveniente la apertura de diligencias informativas con carácter previo a la incoación de 
un expediente de disciplina urbanística. 

Por todo ello, 

RESUELVO: 

Primero. Abrir diligencias informativas para determinar la situación jurídico-
administrativa de las obras en curso en la heredad “la Manyosa” 

Segundo. Requerir a la propiedad para que en el plazo de 15 días clarifique la situación 
jurídico-administrativa de las obras, manifieste lo que estime conveniente en su interés, 
o bien que aporte proyecto de legalización de las obras con nombramiento de dirección 
facultativa y constructor. 

Tercero. Advertir a  la propiedad que, transcurrido el plazo sin comparecencia quedará 
expedita, sin más trámite, la vía para la incoación de un expediente de disciplina 
urbanística. 

Cuarto. Informar de esta resolución en la próxima Asamblea Vecinal que se celebre. 

Decret número 29/2014 
 
Granera, 4 d’agost de 2014 
Atesa la imminent jubilació de la senyora Dolors Espinet i Pujalt, administrativa 
d’aquest Ajuntament. 
 
Vista l’obligació legal de mantenir el funcionament dels serveis administratius de 
l’Ajuntament de Granera. 
 
Considerant l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el tex refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya el qual disposa que “el 
personal interí i el personal laboral no permanent són seleccionats mitjançant 
convocatòria pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència. “ 
 
Considerant, també l’article 94.3 del  Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les Entitats locals el qual disposa que “en el cas de màxima  
urgència, el nomenament del personal interí i la contractació del personal laboral 
temporal s'han de publicar al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i se n'ha de donar coneixement al ple en la primera sessió que 
tingui.” 
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RESOLC: 
 
Primer.- Declarar la situació de màxima urgència creada per la necessitat de mantenir en 
funcionament els serveis administratius de l’Ajuntament de Granera. 
 
Segon.- D’acord amb allò previst en l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril nomenar la Sra. Caterina Montero i Dorado, amb DNI núm. 52150795C, 
funcionària interina amb rang d’auxiliar administrativa, grup C2, nivell 16, amb 
l’objectiu de garantir el funcionament de l’Ajuntament de Granera 
 
Tercer.- La nomenada prendrà possessió de la plaça referida, la qual ocuparà a raó de 
37½ hores setmanals, amb una retribució bruta mensual de 1.453,96 euros. 
Quart.- Aquest nomenament s’extingirà en el moment de proveir la plaça ocupada, 
mitjançant la convocatòria pública de concurs-oposició o per qualsevol altra causa 
legalment prevista. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Assemblea Veïnal que es 
celebri. 
 
Decret número 30 
 
Granera, 5 d’agost de 2014 
Atesa la compareixença del senyor en Manel Llanas i Sala per la qual manifesta 
l’existència d’un error material en la resolució de la llicència d’obres 6/2013 amparada 
pel Decret d’Alcaldia 16/2013, de 27 d’abril. 
 
Vist el que preveia l’article 189.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme actualment 
concordant amb l’article 32 de Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Esmenar, d’ofici, el termini de la llicència d’obres número 6/2013 i fixar, des 
d’avui, un termini d’un (1) any per iniciar les obres i un termini de tres (3) anys per 
acabar-les. 
 
Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 
 
Decret número 31 
 
Granera, 11 d’agost de 2014 
Atès que la Diputació de Barcelona, ens ha comunicat l’adopció de l’acord de data 24 
de juliol de 2014 que aprova la concessió de l’ajut corresponent a la línia de suport 
“finançament de millora i del manteniment dels camins locals” del Programa 
complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
 
Atès que l’ajut compta amb una subvenció de 92.758,19 euros per a “l’Arranjament del 
camí ral de Gallifa a Castellterçol” amb codi Xarxa 14/X/110333 en el marc del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2012-2015.  
 



 

8 
 

D’acord amb les Instruccions de gestió d’actuacions del “Règim de concertació 
aplicable al Programa complementari de suport a l’economia productiva local” que 
estableix la necessitat d’acceptar l’ajut econòmic a què es refereix l’apartat anterior. 
 
RESOLC : 
 
Primer.- Acceptar de l’ajut corresponent a la línia de suport “finançament de millora i 
del manteniment dels camins locals” del Programa complementari de suport a 
l’economia productiva local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”que compta amb una subvenció de 92.758,19 euros per a “l’Arranjament del camí 
ral de Gallifa a Castellterçol” amb codi Xarxa 14/X/110333. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta Resolució a la propera Assemblea Veïnal que es 
celebri. 
 
Decret número 32 
 
Granera, 11 d’agost de 2014 
En data 17 de juny de 2014 mitjançant decret d’alcaldia 23/2014 es va concedir llicència 
d’obres 5/2014 al Sr. Antoni Rotès Utesà. 
 
El mateix dia 17 de juny de 2014 i mitjançant resolució 24/2014 es va concedir llicència 
d’obres 6/2014  a la Sra. M.Carme Suàrez Vilà. 
 
En data 24 de juliol de 2014 la Sra. Núria Marvizón Pérez va presentar recurs de 
reposició de la llicència d’obres 5/2014. 
 
S’ha pogut observar en el decurs d’aquest mes una situació de conflicte entre els 
promotors de ambdues llicències d’obres. 
 
En data 9 d’agost de 2014 el Sr. Antoni Rotès Utesà va sol·licitar una suspensió de la 
seva llicència d’obres (per un termini de tres mesos) condicionada a la suspensió 
simultània de la llicència d’obres 6/2014. 
 
En data 11 d’agost de 2014 la Sra. Carme Suàrez Vilà va sol·licitar una suspensió de la 
seva llicència d’obres (per un termini de tres mesos) condicionada a la suspensió 
simultània de la llicència d’obres 5/2014. 
 
Vist que es donen les situacions concurrent que les parts han sol·licitat, 
 
RESOLC : 
 
Primer.- Suspendre les llicències d’obres 5/2014 i 6/2014 per un període de tres mesos 
fixant-se el reinici de l’executivitat de les llicències el dia 12 de novembre del 2014.  
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats amb oferiment de recursos. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució a la propera Assemblea Veïnal que es 
celebri. 
 
Decret número 33 
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Granera, 11 d’agost de 2014 
Havent estat concedir un ajut econòmic per part de la Diputació de Barcelona en 
concepte d’arranjament obres de reforç de la caseta del Pou Nou (Codi XGL 
14/X/109634) per import de 28.000 Euros. Considerant l’existència d’una societat 
concessionària per a l’abastament de l’aigua potable. 
 
Havent estat concedir un ajut econòmic per part de la Diputació de Barcelona en 
concepte d’arranjament del camí ral de Gallifa a Castellterçol al seu pas per Granera 
(Codi XGL 14/X/110333) per import de 92.758,19 Euros.  
 
Vist l’informe de secretaria intervenció d’11 d’agost de 2014. 
 
Vist el que diu les Bases d’execució del pressupost 
 
RESOLC : 
 
Primer.- Modificar el pressupost de l’ajuntament de Granera per a l’exercici 2014, basat 
en la utilització de majors ingressos procedents dels ajuts rebuts de la Diputació de 
Barcelona per imports de 28.000 Euros i 92.758,19 Euros amb els codis XGL 
14/X/109634 i 14/X/110333 respectivament. 
 
Segon.- Incrementar la partida pressupostària en el pressupost d’ingressos al Capítol 4 
econòmica 462 en 120.758,19 Euros  
 
Tercer.- Habilitar al Capítol 7 l’article 77 del pressupost de despeses amb un import de 
28.000 Euros (Vint-i-vuit mil euros) i l’article 762 amb un import de 92.758,19 Euros. 
 
Quart.- Publicar aquesta resolució al BOP per un termini de 15 dies a comptar a partir 
de la seva publicació, a efecte del seu examen i presentació, si s’escau, d’al·legacions i 
reclamacions. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta Resolució a la propera Assemblea Veïnal que es 
celebri. 
 
Decret número 34 
 
Granera, 14 d’agost de 2014 
Atès que el dia 4 d’agost es va nomenar a Caterina Montero Dorado funcionària interina 
d’aquest ajuntament en substitució de Dolors Espinet Pujalt que es jubilarà el proper 20 
d’agost del 2014.  
 
Vist que es donen les situacions concurrent que les parts han sol·licitat, 
 
RESOLC : 
 
Primer.- Procedir a donar de baixa del registre de signatures a les entitats financeres on 
aquest Ajuntament hi tingui compte corrent o dipòsit a Dolors Espinet Pujalt, secretària-
Interventora accidental i del operatiu del Línia Oberta de “La Caixa” 
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Segon.- Procedir a donar d’alta del registre de signatures a les entitats financeres on 
aquest Ajuntament hi tingui compte corrent o dipòsit a Caterina Montero Dorado, 
funcionària interina, i del operatiu del Línia Oberta de “La Caixa”, per tal de facultar-la 
per a la disposició i gestió dels comptes. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a les entitats financeres on aquest Ajuntament hi 
tingui compte corrent o dipòsit. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució a la propera Assemblea Veïnal que es 
celebri. 
 
Decret número 35 
 
Granera, 14 d’agost de 2014 
Havent estat executades les obres d’adequació de les captacions d’aigua en els termes 
establerts en el Decret 25/2014 de 21 de juliol. 
 
Havent-se iniciat el tràmit de modificació del pressupost municipal per equilibrar els 
ingressos i despeses. 
 
Considerant l’existència d’una concessionària del servei municipal de forniment d’aigua 
per al consum humà. 
 
RESOLC: 
 
Únic.- Autoritzar la transferència de 28.000 euros a la mercantil Sobregrau –Esteve, 
SCP, a càrrec de capítol 7 del pressupost, prèvia justificació, per tal de sufragar les 
despeses d’Arranjament i Obres de Reforç de la Caseta del Pou Nou”, d’acord amb 
l’estat de despeses reflectit en el Decret 25/2014. 
 
Decret número 36 
 
Granera, 21 d’agost de 2014 
Atesa la imminent jubilació de la senyora Dolors Espinet i Pujalt, administrativa 
d’aquest Ajuntament. 
 
Vista l’obligació legal de mantenir el funcionament dels serveis administratius de 
l’Ajuntament de Granera. 
 
Considerant l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el tex refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya el qual disposa que “el 
personal interí i el personal laboral no permanent són seleccionats mitjançant 
convocatòria pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència. “ 
 
Considerant, també l’article 94.3 del  Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les Entitats locals el qual disposa que “en el cas de màxima  
urgència, el nomenament del personal interí i la contractació del personal laboral 
temporal s'han de publicar al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i se n'ha de donar coneixement al ple en la primera sessió que 
tingui”. 
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Atès que en data 20 d’agost s’ha jubilat la funcionaria que feia les tasques de secretària 
intervenció de l’Ajuntament de Granera. 
 
Atès que aquesta plaça ha de ser prestada d’obligat compliment i aquest Ajuntament 
necessita per urgència la seva provisió. 
 
Atès que en data 4 d’agost es va procedir al nomenament de la senyora Caterina 
Montero i Dorado com a funcionaria interina d’aquesta corporació. 
 
Atès el que disposa l’art. 30.3 del Decret 195/2008 del 7 d’octubre, pel que regulen 
determinats aspectes del regim jurídic de determinats funcionaris amb habilitació de 
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, pel qual estableix que per 
circumstàncies que donin lloc al nomenament accidental no superin en cap cas els tres 
mesos, el nomenament accidental el pot fer el president de l’entitat local corresponent, 
donant-ne compte al plenari de la corporació a la primera sessió que es realitzi. 
 
Atès que si no es pot produir un nomenament d’un secretari-interventor accidental es 
tindrà de procedir al seu nomenament com a interí, d’acord a l’art. 31 del mateix text 
legal, d’acord amb el que senyala l’art. 10.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril. 
 
Per tot l’exposat, 
  
RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar a la senyora Caterina Montero i Dorado com a secretària-interventora 
accidental de l’ajuntament de Granera amb efectes a partir del 21 d’agost de 2014. 
 
Segon.- Sol·licitar d’acord amb l’art. 30.2, del Decret 195/2008, del 7 d’octubre, a la 
direcció General d’Administració Local sobre l’existencia d’algun funcionari o 
funcionaria amb habilitació de caràcter estatal interessat o interessada en la provisió del 
lloc de treball pels procediments previstos en els articles 27, 28 i 29 del citat decret. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i a la Direcció General 
d’Administració Pública i demès administracions pertinents. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Assemblea Veïnal que es celebri. 
 
Decret número 37 
 
Granera, 4 de setembre del 2014 
 
En data 27 de juny d’enguany es va publicar l’edicte d’aprovació inicial del projecte 
d’Obres Ordinàries d’Urbanització del Carrer Nou (sector 1 i 2). 
 
S’ha presentat una única al·legació.  
 
En data d’avui l’enginyer municipal ha emès un informe el contingut del qual és el 
següent: 
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“INFORME RELATIU A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL  
PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES D’URBANITZACIÓ DEL  
CARRER NOU. 
 
1.- ANTECEDENTS 
En data 25 de juliol del 2014 el senyor en Feliu Enrich Gregori va presentar unes 
al·legacions, en fase d’informació pública del Projecte d’obres ordinàries d’urbanització 
del Carrer Nou. 
 
En el cos de la sol·licitud d’admissió se sol·licitava, expressament, la resposta a 10 punts 
per identificats per l’al·legant, motiu pel qual es procedeix a fer el següent  
 
2.- INFORME 
 
2.0.- Previ 
Per tal d’entendre l’abast i la globalitat del projecte, cal esmentar, d’entrada, que el 
projecte objecte de l’expedient és un projecte de mínims per tal com està condicionat a 
una limitació pressupostària vinculada al límit de les subvencions concedides les quals 
importen, aproximadament, un 150.000,00 euros. 
 
Limitat l’import final de l’obra, en fase projectual ha calgut determinar l’abast físic de la 
mateixa, motiu que expressament es descriu en l’epígraf 3.1 de la memòria.  
 
Alhora, atenent que no es pot atendre la partida de paviment, s’ha preferit executar una 
correcta implantació dels serveis subterranis a l’espera de millors temps econòmics. 
 
La forma de determinar l’abast del projecte és merament discrecional, tants arguments hi 
haurien hagut per retallar la longitud de l’obra i completar la urbanització, com per 
mantenir la totalitat de la longitud de l’obra i reduir el nombre de serveis que s’implanten. 
 
S’ha optat, doncs, per una solució mixta, consistent en executar totes les obres 
subterrànies d’aquell tram de carrer que esgoti el pressupost. 
 
Finalment, i per entendre la profunditat i l’abast de les restriccions econòmiques cal 
recordar a l’al·legant que l’article 42 del Text refós de la Llei d’Urbanisme preveu que els 
propietaris de sòl urbà tenen l’obligació de suportar la totalitat de les despeses 
d’urbanització. Per al cas present la voluntat municipal és que se suporti íntegrament a 
càrrec de subvencions, cosa que lleva la totalitat de la càrrega econòmica dels particulars.  
 
L’al·legant, al llarg de la seva exposició, no ha plantejat mai la possibilitat de millorar el 
projecte amb càrrec a les seves obligacions monetàries; per tant de pressupostos 
restringits en resulten obres restringides. Alhora la força de l’al·legació es veu reduïda. 
 
2.1.- Cartografia i Topografia 
El recurrent planteja l’absència d’aixecament taquimètric del carrer. 
 
Sobre aquest extrem cal esmentar tres coses. La primera d’elles és que s’ha fet ús de la 
topografia 1:1.000 que es disposa del casc urbà de Granera de la qual, abans de 
concloure’s se’n va fer els ajustos taquimètrics, Aquests treballs es realitzen, 
periòdicament, per part del servei de cartografia de la Diputació de Barcelona, la qual 
proveeix d’aquest material gratuïtament als Ajuntaments de la Província, precisament, per 
reduir els costos de redacció de projectes. 
 
El següent extrem a comentar és la necessitat real de majors precisions en els treballs de 
topografia. La urbanització d’un carrer preexistent està absolutament condicionada pels 
edificis col·lidants, i per tant per molts treballs previs en topografia que es facin, aquests 
no alteraran la realitat física de l’obra.  
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El tercer extrem és que una topografia precisa és imprescindible en carrers on els 
pendents són baixos i es poden presentar problemes d’evacuació d’aigües pluvials i 
residuals. Però precisament aquest no és el cas de l’obra.  
 
Per tant majors esforços topogràfics no generen millors condicions projectuals ni 
d’execució de l’obra. L’únic que generen són majors costos. 
 
Addueix també la qüestió de cotes d’entrada a les finques i de rasants. 
Pel que fa a les rasants l’epígraf 4.2 de la memòria descriu amb absoluta claredat els 
condicionants. En primer lloc determina els punts singulars on les cotes no poden variar 
respecte la situació actual.  En segon lloc es determina que entre dos punts singulars 
consecutius el pendent serà constant. En tercer lloc determina que les entrades als edificis 
no poden quedar per sota la cota de carrer. Finalment es determina que caldrà modificar 
les entrades dels jardins per tal que no quedi afectada la funcionalitat de les mateixes. 
 
En conclusió, doncs, la topografia base emprada per la redacció del present projecte és 
suficient per les necessitats que es plantegen. 
 
2.2.- Traçat 
Planteja novament una qüestió de cotes i la diferència de cotes entre l’acabat provisional i 
definitiu. 
 
Quant a la qüestió de cotes ja ha estat tractada anteriorment i es dóna per reproduït, 
alhora que és d’esmentar, que de la simple observació, evident de l’obra, el rasanteig 
constant del carrer millora les condicions de les parcel·les de la banda sud, per tal com 
tenen l’entrada en pendent descendent i per tant el pendent d’entrada es millora. Pel que 
fa a les cases del costat nord, també, pel rasanteig, redueixen el pendent d’accés als 
domicilis particulars.  
 
Només en el cas de la casa anomenada “can Cec” pot tenir problemes per efecte del 
rasanteig, motiu pel qual el plànol 13 preveu una escullera per corregir la situació. Pel 
que fa al cas particular d’aquesta parcel·la, en fase projectual ha estat pactat amb els 
interessats la solució particular. Aquests particulars no han presentat al·legacions al 
projecte, motiu que permet inferir que la solució s’adapta a llurs necessitats. 
 
La diferència de cotes entre el paviment provisional i definitiu està acotat en el plànol 12 i 
és de 13 cm, corresponent a una llamborda de 10 cm i un llit de sorra sobre el paviment 
provisional. 
 
2.3.- Geotència 
S’addueix la manca de treballs geotècnics. 
 
La motivació de l’absència de treballs previs és, novament, la relació cost benefici que 
aquests aporten.  
 
En cap cas és assumible per l’Ajuntament de Granera l’execució d’una caixa de calçada 
amb aportació íntegra de terres procedents d’importació. Condicionats per aquesta 
limitació econòmica, que faria inviable cap projecte per aquest carrer. 
 
El raonament tècnic adoptat és pressuposar que el sòl actual suporta les necessitat de 
trànsit que hi ha (de fet l’al·legant mateix fixa el trànsit suportat com a mínim). Si el 
terreny existent suporta el trànsit actual, el terreny existent podrà seguir suportant el 
trànsit. 
 
Addueix també una qüestió de permeabilitat 
Pel que fa a la permeabilitat del sòl, i considerant que els terrenys existents són argiles 
compactes que creen una interfase de circulació d’aigua subterrània que acaba aflorant en 
els habitatges per sota la cota del carrer, s’ha adoptat per excavar una rasa central on 
implantar-hi els serveis (veure plànol 12). Aquesta rasa central permet que les possibles 
infiltracions procedents del vessant de la muntanya es “desplomin” a l’interior de la rasa i 
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s’escolin per la caixa de sauló de protecció de les canonades, la qual ha estat 
volgudament, “generosa”.  
 
Aquesta mesura projectual, de baix cost, permet reduir de forma efectiva els perjudicis als 
domicilis particulars. Cal recordar, també, que la permeabilitat del sauló és entre 100 i 
1.000 vegades superior a la de les argiles, motiu pel qual la intercepció d’aigua queda 
garantida. 
 
2.4.- Secció del Paviment 
Addueix la necessitat d’aplicar una subbase de zahorres prèvia al reg asfàltic. 
 
Si bé és cert que a nivell d’enginyeria és inadmissible l’estesa d’un aglomerat asfàltic 
sobre un terreny d’argiles, en el cas actual l’únic que es planteja és una capa segellant 
provisional quelcom millor que no pas el camí d’argila actual.  
 
Per altra banda el projecte deixa el paviment final per una futura actuació, i per tant, serà 
en aquell moment que caldrà plantejar la necessitat de corregir la sub-base, vinculat 
també al tipus de paviment que definitivament es vulgui executar. Per tant no s’ha 
considerat necessari destinar majors esforços econòmics una part de l’obra que 
esdevindrà provisional. 
 
Finalment pretendre un reg asfàltic amb una vida útil de 10 anys resulta una hipòtesi molt 
optimista. Per garantir una vida útil de 10 anys s’hauria d’establir un aglomerat asfàltic 
en calent, cosa que no és la voluntat del projecte per a  la provisionalitat que se cerca. 
 
2.5.- Secció tipus 
Segueix adduint la necessitat de l’establiment d’una capa de zahorres a tota l’amplada del 
carrer. 
 
Sobre aquest extrem es fa extensiva la resposta precedent, per la qual no és objecte del 
projecte actual intervenir en la pavimentació de la via. Aquesta pavimentació queda post-
posada a un altre projecte. 
 
2.6.- Xarxa de drenatge 
Addueix sospites a la capacitat de la xarxa de drenatge 
 
El règim pluviomètric de Granera presenta dos models de pluja totalment diferents. Per 
una banda presenta models de precipitació de pluges de baixa intensitat centrades en les 
estacions de tardor i primavera i alhora presenta models de precipitació de gran intensitat 
a l’estiu. 
 
Aquests dos règims pluviomètric determinen models drenants diferents. Per a les pluges de 
baixa intensitat, amb col·lectors plàstics i pendents superiors al 2,5% la possibilitat de 
desguàs d’un col·lector de 350mm de diàmetre per a una superfície de 500m² de paviment 
és més que suficient. 
 
Per contra per a pluges d’alta intensitat, la capacitat de drenatge és molt difícil de 
garantir llevat que hom disposi de grans col·lectors i, sobretot, d’embornals en bon estat 
de manteniment. La neteja periòdica de fulles i obstruccions en els embornals, pel cas de 
Granera, no és versemblant per tal com no disposa de brigada d’obres, i per tant no es 
podrà garantir mai una bona conservació. A més, per altra banda, les pluges torrencials 
de per si arrosseguen fulles i sediments que malmeten qualsevol utilitat dels manteniments 
previs. 
 
Atenent l’especial conformació del carrer i l’existència d’un punt baix amb un torrent, s’ha 
adoptat del criteri de fer una recollida d’aigües centrals, de forma que la pròpia geometria 
del carrer (amb un pendent transversal del 2,5%) permeti desaiguar l’excés de 
precipitació per la mateixa calçada, amb una secció de 0,2m², com a mínim,  (equivalent a 
un col·lector de 0,5m de diàmetre), abans no arribi al límit de les façanes. 
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Addueix la necessitat d’una cuneta de peu de desmunt. 
Sobre aquest extrem, en sòl urbà cal recordar que pertoca als propietaris dels solars 
l’execució de les obres necessàries per tal que no s’afecti a la via pública. Altrament 
l’existència d’una cuneta reduiria la calçada en un carrer ja prou estret, con ell mateix 
apunta. 
 
2.7.- Canalització d’aigües fecals  
Addueix la necessitat que els col·lectors de fecals se situïn en una cota suficientment 
profunda per desguassar les cases, en especial en el tram de la seva propietat. 
 
El col·lector d’aigües fecals està dissenyat seguint un traçat paral·lel a la rasant del 
carrer. És cert que en el primer tram de carrer (la part on té la propietat l’al·legant) el 
carrer queda pel damunt de la cota de les cases.  
 
El que obvia de mencionar l’al·legant és que els propis veïns d’aquell tram de carrer, anys 
reculats, varen promoure un canvi de traçat, de forma que el carrer va deixar de passar 
pel davant de les cases i actualment passa pel darrere de les cases. Amb aquesta acció els 
veïns van poder unir les cases amb els jardins, quan abans aquests estaven separats per la 
via pública. 
 
Aquest avantatge obtingut, també va generar inconvenients, entre ells la impossibilitat de 
desguassar per gravetat. Sobre aquest fet no és de preveure cap solució assumible 
econòmicament, ja que un col·lector que permetés el desguàs per gravetat de la casa de 
l’al·legant implicaria una rasa en roca de més de tres metres de profunditat, en un carrer 
estret; i només seria excavable mitjançant voladures.  
 
Així, doncs, l’evacuació caldrà fer-la via estacions de bombament particulars o bé 
implantar els consums d’aigua en els pisos alts de les cases. 
 
2.8.- Organització i desenvolupament de les obres 
Addueix la necessitat de mantenir l’accés rodat a les finques. 
 
Sobre aquest extrem, que no pertoca a la fase projectual, i atenent l’escassa amplada del 
carrer, es recomana d’interrompre el trànsit rodat per tal com això permet augmentar el 
rendiment de la jornada laboral en un 50% (perquè no cal muntar i desmuntar els passos 
rodats provisionals cada dia).  
 
En un escenari d’interrupció total del trànsit rodat, aquestes obres, a reserva del criteri de 
la direcció facultativa, es podrien realitzar en 3 mesos. 
 
2.9.- Futur paviment de llambordes 
Addueix la necessitat de contenir lateralment les llambordes i definir les cotes. 
 
La contenció de les llambordes pertoca a un altre projecte, juntament amb el mateix 
paviment de llambordes. En quant a les cotes el projecte actual ja preveu (com s’ha 
esmentat) una reserva de 13cm per la implantació de les futures llambordes. 
 
Addueix, novament, la capacitat portant de la subbase. 
Com ja s’ha vingut reiterant en aquest informe la capacitat portant de la subbase caldrà 
determinar-la en el moment de la pavimentació definitiva. 
 
2.10.- Conclusions 
Addueix que la limitació pressupostària no permet d’assolir un mínim de qualitat. 
 
Sobre aquest extrem ens remetem a l’epígraf 2.0 d’aquest informe i es recomana imposar 
l’obligació tributària d’assumir els costos d’urbanització als veïns de l’àmbit de l’obra en 
compliment d’allò que preveu l’article 42 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
3.- CONCLUSIONS 
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A la vista de l’al·legació presentada pel senyor en Feliu Enrich i Gregori CONCLOEM: 
 

a) Que les obres projectades són suficients per a cobrir les necessitats d’un carrer de baixa 
intensitat de trànsit com és el cas del Carrer Nou i de baixa densitat edificatòria i es poden 
executar, amb bons resultats funcionals, per l’import estimat. 

b) Que la determinació de l’abast de l’obra pertoca al govern municipal i aquest sempre pot 
ésser ampliat il·limitadament, sens perjudici de la restricció econòmica. 

c) Cal reiterar la conveniència de garantir que les cotes, rasants i perfils transversals 
minimitzaran l’afluència d’aigua pluvial a les finques confrontants amb el carrer. 
 
En base això RECOMANEM: 
 

a) Desestimar les al·legacions presentades sens perjudici de vetllar, en fase d’execució 
d’obres, per aquells punts que preocupen a l’al·legant. 

b) Considerar la possibilitat de generar ingressos tributaris contra els veïns del Carrer Nou, 
per garantir un millor finançament de les obres en base a l’article 42 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
És tot el que s’informa a Granera el dia 4 de setembre del 2014 
 
(Signatura) 
 
Mateu C.de Sobregrau i Esteve 
Enginyer” 

 
Atenent a l’informe de l’Enginyer i prèvia deliberació amb els regidors, 
 
RESOLC : 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades, pels motius tècnics exposats en 
l’informe, sens perjudici de les recomanacions tècniques incorporades. 
 
Segon.- Desestimar de pla la recomanació de l’enginyer, pel que fa a la possibilitat 
d’obtenir majors fonts de finançaments, mitjançant la imposició de figures fiscals, 
atenent, especialment, a la greu situació econòmica que pateixen les famílies. 
 
Tercer.- Ordenar la publicació de l’edicte d’aprovació definitiva i notificar-ho als 
interessats. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple per a la seva ratificació. 
 
Decret número 38 
 
Granera, 1 de setembre de 2014 
Atesa la imminent jubilació de la senyora Dolors Espinet i Pujalt, administrativa 
d’aquest Ajuntament. 
 
Vista l’obligació legal de mantenir el funcionament dels serveis administratius de 
l’Ajuntament de Granera, al Jutjat de Pau i al Registre Civil 
 
Considerant l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el tex refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya el qual disposa que “el 
personal interí i el personal laboral no permanent són seleccionats mitjançant 
convocatòria pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència. “ 
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Considerant, també l’article 94.3 del  Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les Entitats locals el qual disposa que “en el cas de màxima  
urgència, el nomenament del personal interí i la contractació del personal laboral 
temporal s'han de publicar al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i se n'ha de donar coneixement al ple en la primera sessió que 
tingui”. 
 
Atès que en data 31 d’agost s’ha jubilat la funcionaria que feia les tasques de secretària 
intervenció de l’Ajuntament de Granera, així com de secretària del Jutjat de Pau i del  
Registre Civil de Granera 
 
Atès que aquesta plaça ha de ser prestada d’obligat compliment i aquest Ajuntament 
necessita per urgència la seva provisió. 
 
Atès que en data 4 d’agost es va procedir al nomenament de la senyora Caterina 
Montero i Dorado com a funcionaria interina d’aquesta corporació. 
 
Per tot l’exposat, 
  
RESOLC: 
 
Primer.- Fer extensiu el nomenament de la senyora Caterina Montero i Dorado com a 
secretària del Jutjat de Pau i del Registre Civil de Granera. 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Assemblea Veïnal que es 
celebri, per a la seva ratificació. 
 
Decret número 39 
 
Granera, 12 de setembre de 2014 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres menor instada pel senyor Albert Clapers Parè, 
per a la realització de les obres consistents en reparacions de manteniment de terrassa i 
posar reixa al dormitori de la casa situada al carrer Vic, número 6, d’aquest terme 
municipal. 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal. 

 
RESOLC: 
 
Primer.- Atorgar  al senyor Albert Clapers Parè llicència per a la realització de les obres 
consistents en reparacions de manteniment de terrassa i posar reixa al dormitori de la 
casa situada  al carrer Vic, número 6, d’aquest terme municipal. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat 
 



 

18 
 

Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Assemblea Veïnal que es 
celebri. 
 
Decret número 40 
 
Granera, 20 de setembre de 2014 
 
Vista l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del Programa d’experiència professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació, i s’obre convocatòria per a l’any 
2014 i la convocatòria anticipada per a l’any 2015. 
 
Vist el disposat en la base 4 lletra b) de l’esmentada Ordre, pel que fa a les entitats 
beneficiàries: 
 
“d)Entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d’acord amb la normativa de 
règim local vigent  a Catalunya, d’ àmbit supramunicipal iamb participaicó majoritària 
per part d’ administracions públiques i competències en polítiques actives d’ ocupació, 
promoció econòmica i desenvolupament local que abastin un territori de més de 8.000 
habitants  
 
Atès que els deu municipis que formen part del Consorci per la promoció dels municipis 
del Moianès tenen a 1.1.2013 un total de 13.140 habitants i que l’entitat esmentada 
compleix els requisits regulats en l’apartat b de l’ Ordre  
 
Atès que conforme els articles 1 i 6 dels seus Estatuts, el Consorci per la promoció dels 
municipis del Moianès té com objectiu general dinamitzar econòmicament el Moianès i 
promocionar el territori com un lloc atractiu per visitar i residir, generant noves 
iniciatives empresarials i nous llocs de treball, un creixement econòmic sostenible, 
respectant el medi natural, refermant la identitat col·lectiva dels seus habitants i la seva 
qualitat de vida.  
 
Atès que per a la consecució d’aquest objectiu general el Consorci porta a terme les 
funcions, entre d’altres, de foment de l’autoocupació i la cultura emprenedora, millora 
de la competitivitat del teixit empresarial amb l’assessorament de les empreses 
existents, foment l’ocupació i la millorar la qualificació dels recursos humans, funcions 
les quals es troben detallades en l’art. 6 dels estatuts. 
 
RESOLC: 
 
Primer. Encarregar al Consorci per la promoció dels municipis del Moianès per a què 
formuli la sol·licitud de subvenció del programa JOVES PER L’OCUPACIÓ  en el 
marc de la convocatòria aprovada  per l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa 
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació, i 
s’obre convocatòria per a l’any 2014 i la convocatòria anticipada per a l’any 2015. 
 
Segon. Aprovar  i adherir-se a la sol·licitud del projecte JOVES PER L’ OCUPACIÓ 
AL MOIANÈS  
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Tercer. Delegar al  President del Consorci del Moianès per a les gestions i tràmits que 
siguin necessaris així com delegar al Consorci del Moianès per l’execució del projecte , 
en el cas que s’ aprovi la concessió de subvenció per l’execució del mateix  
 
Quart. Notificar aquests acords al Consorci per la promoció dels municipis del Moianès  
 
Cinquè.  Donar compte per a la seva ratificació d’aquesta resolució a la propera 
Assemblea Veïnal que se celebri. 
 
Decret número 41 
 
Granera, 22 de setembre de 2014 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 10 d’abril de 2014, va 
aprovar la concessió del següent recurs econòmic a l’Ajuntament de Granera en el marc 
del Catàleg de Concertació de l’any 2014 del Pla  “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015” : 
 

• Fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de 
menys de 5.000 habitants”; codi XGL 14/Y/101795, Import concedit 1.000,00 €. 

 
Atès que en l’acord tercer de l’esmentada resolució es disposa, pel que fa al règim 
d’execució i justificació del fons de prestació, que per a l’efectivitat de la concessió és 
necessari que els ens destinataris manifestin expressament l’acceptació de la l’ajut 
mitjançant la presentació del formulari normalitzat C301. 
 
RESOLC: 
 
Primer. Acceptar la concessió del següent recurs econòmic, així com tots els termes de 
la concessió i les condicions per a la seva execució: 
 

• Fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de 
menys de 5.000 habitants”; codi XGL 14/Y/101795, Import concedit 1.000,00 €. 
 

Segon. Notificar aquest acord a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona, en la forma normativament prevista. 
 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució a la propera Assemblea Veïnal que es celebri. 
 

3. Proposta d’acord d’acceptació de la sol·licitud de la targeta d’aparcament 
per a persones amb disminució a favor de Rosa Maria Bellmunt Molins 

 
Vista la sol·licitud de targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, 
formulada per la Sra. Rosa Maria Bellmunt Molins 
 
Vista la Resolució del Director de l’equip de valoració d’adults de Barcelona, de data 1 
de juny de 2007. 
 
Vist el certificat de minusvalidesa emès per l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials. 
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Es proposa l’acord d’acceptació de la sol·licitud de targeta d’aparcament individual per 
a persones amb disminució, formulada per la Sra. Rosa Maria Bellmunt Molins així 
com d’exempció de pagament de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per a 
l’exercici 2015 i següents 
 

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

 
4. Proposta d’acord de suport del món local a la convocatòria de consulta 

sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014 
 

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la 
Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions 
catalanes i les institucions pròpies.  
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el 
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va 
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una 
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat 
del president Companys. 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que 
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts 
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per 
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La 
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble 
de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud 
del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la 
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. 
Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i 
aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la 
transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès 
per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han 
exercit de pressió constant per garantir el procés. 
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a 
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo 
per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial 
com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al 
Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de 
les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden 
girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la 
defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, 
moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de 
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 
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Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una 
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat 
contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni 
excepcions, contra la corrupció. 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. 
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de 
les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les 
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. 
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a 
la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta 
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de 
forma reiterada.  
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots 
els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. 
Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i 
pacífica. 

Es proposa a l’Assemblea Veïnal l’adopció dels següents acords: 

Primer. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, 
per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets 
democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Granera amb la realització de la 
mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una 
crida a la participació. 
 
Segon. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització 
de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei 10/2014, de 26 de 
setembre, de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel 
Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels 
seus representants. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al 
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i 
als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) 
i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al 
president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari 
general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del 
Consell de la UE i al president de la Comissió Europea. 
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• S’aprova per majoria absoluta dels membres assistents que representen la 
majoria legal suficient. Amb el vot en contra del senyor Josep Mª Barnet. 

 

5. Proposta d’acord d’autorització de pas pel terme municipal de Granera de 
la trobada de bicicletes de muntanya organitzada pel Club Ciclista Savall, 
el proper diumenge dia 12 d’octubre de 2014. 

 
Atesa la sol·licitud de la senyora Marisa Diaz Rosell presidenta del Club Ciclista Savall 
d’autorització de pas pel nostre terme municipal de la trobada de bicicletes de muntanya 
que es celebrarà el proper diumenge dia 12  d’octubre de 2014. 
 
Es proposa a l’Assemblea Veïnal l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Autoritzar el pas pel terme municipal de Granera de la trobada de bicicletes de 
muntanya, el proper diumenge dia 14 d’octubre de 2014. 
 
Segon. Requerir als organitzadors de la mateixa, per tal de que una vegada finalitzada la 
celebració, deixin els camins amb les mateixes condicions inicials i sigui retirada 
qualsevol indicació. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a la interessada. 
 

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

 
6. Proposta d’acord d’aprovació de la relació de factures informades 

favorablement per la interventora accidental de la Corporació per un 
import de 7.258,71 euros. 
 

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

 
7. Proposta d’acord per sol·licitar a la Diputació de Barcelona d’un crèdit de 

171.869,58 per a les obres ordinàries d’urbanització del Carrer Nou 
(Sectors 1, 2 i 3) 

 
Atès que es vol procedir a licitar i executar diverses obres subvencionades una part per 
l’ Excma. Diputació de Barcelona i una altra part pel Pla Únic d’Obres i Serveis de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Veient que la Generalitat de Catalunya transfereix els diners de les subvencions amb 
molt de retard i que per tal de complir amb els terminis de pagament vers els 
contractistes tal com estableix la legislació vigent. 
 
Vista la legislació aplicable, es proposa a l’Assemblea Veïnal l’adopció del següent acord 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que concedeixi a aquesta Corporació, amb 
càrrec a la Caixa de Crèdit, el crèdit de 171.869,58 euros pe a les obres ordinàries 
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d’urbanització del Carrer Nou (Sectors 1, 2 i 3), aquest import equival a la suma de la 
subvenció de la Generalitat més la part que ha d’assumir l’ Ajuntament.  
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 
procedir a la tramitació de l’acord anterior”.  
 

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

 
8. Donar compte de la correspondència d’entrada i sortida des del dia 29 de juny al 
dia 26 de setembre de 2014 
 

• Els assistents a l’Assemblea Veïnal que representen la majoria logal suficient 
es donen per assabentats. 

 
9. Donar compte dels resultats de les analítiques d’aigua de les mostres recollides al 
juliol. 
 

• Els assistents a l’Assemblea Veïnal que representen la majoria legal suficient 
es donen per assabentats. 

 
10. Proposta d’acord de licitació negociat i sense publicitat per l’adjudicació de les 
obres ordinàries del C. Nou (sector 1) i plec de bases de licitació 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- Mitjançant Decret 22/2014, de 17 de juny , posteriorment ratificat en el Ple de l’Ajuntament 
de 28 de juny, es va aprovar inicialment  el projecte d’obres ordinàries d’urbanització del Carrer 
Nou (Sectors 1 i 2). 
 
II.- Sotmès a informació pública es va presentar una única al·legació la qual va ésser resolta 
mitjançant Decret d’Alcaldia 37/2014 de 4 de setembre, el qual ha estat ratificat pel Ple celebrat 
avui. 
 
III.- Les presents obres estan incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis 2008-2012 i dotades amb 
una subvenció de 135.861,28 euros. 
 
Així mateix la part no coberta pel PUOSC està coberta per la Diputació de la Barcelona en el 
marc de la línia d’inversions financerament sostenible. 
 
IV.- Per altra banda el PUOSC fixa com a termini màxim per adjudicar les obres la data del 31 
de desembre del 2014. 
 
V.- D’acord amb el que preveu l’article 171 i l’article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 
de 14 de novembre pel que s’aprova el Text refós de la llei de Contractes del Sector Públic, 
aquesta obra és subjecta d’ésser adjudicada mitjançant un procediment negociat sense publicitat. 
 
VI.- En data 22 de setembre del 2014, l’enginyer municipal va fer una proposta de plec de bases 
per a la licitació d’aquest lot.  
 
Per això es proposa a l’Assemblea Veïnal l’adopció dels següents acords 
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Primer.-  Obrir un procediment de licitació negociat i sense publicitat per l’adjudicació 
de les obres ordinàries d’urbanització del Carrer Nou – Sector 1. 
 
Segon.-  Aprovar el plec de bases de licitació redactat per l’enginyer en data 22 de setembre del 
2014. 

 
Tercer.-  Convidar les següents empreses per tal que presentin la seva oferta: 
 

a) Cas Castellcir S.L. 
b) Voracys S.L. 
c) Excavacions Ribera, S.A. 
d) Olvanservis, S.L. 

 
El termini de presentació de les ofertes finalitzarà a les 13 hores del proper dia 16 d’octubre del 
2014. Les ofertes es presentaran en suport paper i en mà a les dependències municipals 
 
Quart.-  Aprovar l’autorització de la despesa a càrrec de la partida 601 de despeses. 
 
Cinquè.- Autoritzar a l’Alcaldia, per adjudicar, executar i liquidar l’obra, i realitzar tots els 
tràmits que siguin concurrents per al desenvolupament de les mateixa.  
 

• S’aprova per unanimitat dels membres assistents a l’Assemblea Veïnal que 
representen la majoria legal suficient 

 
11. Proposta d’acord de bonificació del 100% el pagament de l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica del vehicle marca Range Rover, matrícula MA-4635-AT, al 
senyor JOSEP ORIOL REGÀS PEDROL, atès que la seva antiguitat és superior a 
25 anys. 
 
Atesa la sol·licitud del senyor Josep Oriol Regàs Pedrol, de bonificació de pagament de 
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, pel vehicle marca Range Rover, matrícula 
MA-4635-AT  
 
Una vegada comprovada la documentació que adjunta  en el qual es demostra la seva 
antiguitat superior a 25 anys,  
 
En compliment a l’article 5è. De l’Ordenança Fiscal Municipal  número 3 de l’Impost 
Sobre Vehicles de Tracció Mecànica vigent, es proposa a l’Assemblea Veïnal l’adopció 
del següent acord: 
 
Primer. Atorgar al senyor JOSEP ORIOL REGÀS PEDROL, la bonificació del 
pagament de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, pel vehicle marca Range 
Rover, , matrícula MA-4635-AT. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 

• S’aprova per unanimitat dels membres assistents a l’Assemblea Veïnal que 
representen la majoria legal suficient 
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12. Proposta d’acord per designar el local per la convocatòria i el personal 
coordinador per a la celebració de la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya del proper 9 de novembre. 

 
Vist el decret 129/2014, de 27 de setembre de convocatòria de consulta popular no 
referendària sobre el futur polític de Catalunya i vist el que preveu l’article 7.1 de 
l’annex 1 i l’article 16.1 del mateix annex, es proposa l’acord: 
 

1. Designar com a local de consulta El Casal situat al terme municipal de Granera. 
2. Designar com a coordinadora la Sra. Caterina Montero Dorado 

 
• S’aprova per unanimitat dels membres assistents a l’Assemblea Veïnal que 

representen la majoria legal suficient. 
 

13 Precs, preguntes i suggeriments. 
 
El senyor Ignasi Catalán demana la paraula per pregunta com es gestionarà la licitació 
de les obres del Camí Ral de Gallifa a Castellterçol el senyor alcalde respon que existeix 
un conveni entre els municipis de Castellterçol, Gallifa i Granera i aborda tots els punts 
incloent-hi l’ocupació del personal en atur en les mides proporcionals de cada municipi. 
 
El senyor Ignasi Catalán proposa afegir el següent punt a l’ordre del dia: 
 

14. Proposta d’acord per a la adhesió del municipi de Granera a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i l’abonament de la quota 
corresponent. 

 
• s’aprova la incorporació del punt per unanimitat dels membres assistents a 

l’Assemblea Veïnal que representen la majoria legal suficient. 
 

14. Proposta d’acord per a la adhesió del municipi de Granera a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i l’abonament de la quota 
corresponent. 

 
• S’aprova amb 14 vots a favor i un vot en contra dels 15 assistents a 

l’Assemblea Veïnal. 
 
Degut als robatoris dels darrers dies, el senyor Ignasi Catalán proposa que es quedin els 
veïns que vulguin per tal d’abordar la manera d’organitzar-se a títol personal. 
 
L’Alcalde informe que s’estan organitzant unes xerrades per explicar la situació actual 
dels tràmits referents a la declaració de Comarca del Moianès. S’acorda que es realitzi 
el dia 18 d’octubre del corrent. 
 
La Sra. Maria Rosa Sagalés sol·licita revisar els sots del camí de la Riera, l’alcalde li 
diu que s’ho mirarà. 
 
La Sra. Maria Rosa Sagalés demana si es pot fer alguna cosa per al control de les 
persones que transiten pels boscos en l’època de les recollides de pinyes i es comenta 
que aquests haurien de sol·licitar algun permís als propietaris de les finques. 
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I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió, amb el vist i plau del senyor alcalde, 
essent les 18:05 hores, a Granera, a 27 de setembre de 2014. I jo la secretària accidental 
en dono fe de l’acte. 
 
Vist i plau 
L’alcalde,    La secretària accidental, 
 


