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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE GRANERA 
CELEBRADA EN DATA 23 DE JUNY DE 2015 

 
A la Sala d’actes de la Casa Consistorial de Granera, essent les 10 hores del dia 23 de juny 
de 2015, 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 Gemma Genescà Bellmunt 
 
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. Establir periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de les Assemblees Veïnals. 
2. Creació i composició de la comissió de comptes. 
3. Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. 
4. Donar compte de les resolucions de l’alcalde en matèria de nomenaments de 

tinents d’alcalde i delegacions que ha realitzat l’alcaldia. 
5. Nomenament de tresorer. 

 
ALCALDIA 

 
1. Establir periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de les Assemblees Veïnals. 

 
D’acord amb el que disposen els articles 29.4 i 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'article 
78.1, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals  
l’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
Acords 
 
Primer.- Fixar la celebració dels Plens Ordinaris els darrers dimecres laborables del mes de 
gener, abril, juliol i octubre, a les 10,30 hores.  
 
Segon.- Establir com a data i hora preferent per a la celebració d’una eventual Assemblea 
Veïnal els darrers dissabtes de cada trimestre natural a les 17h00, sens perjudici de poder fixar 
altres dates i horaris segons la conveniència de la situació. 
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• S’aprova per unanimitat dels assistents  
 

2. Creació i composició de la comissió de comptes. 
 
Únicament és obligatòria la creació de la Comissió especial de comptes, la qual té com a 
finalitat l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació. Aquesta Comissió 
ha d'estar integrada per tots els membres de tots els grups polítics integrants de la 
Corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a 
l'Ajuntament o igual per a cada grup, i en aquest últim cas s'aplica el sistema del vot 
ponderat. 
Es per això que l’alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
Acord: 
 
Únic.- Crear la Comissió especial de  comptes integrada per: 
 

Gemma Genescà Bellmunt 
Ramon Torra Vilà 

 
• S’aprova per unanimitat dels assistents  

 
3. Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats 

 
Correspon al Ple nomenar els representants de l’Ajuntament en els òrgans col·legiats, 
 
Es per això que l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
Acords: 
 
Únic.- Nomenar els representants de l’Ajuntament en el òrgans col·legiats que a continuació es 
diran: 
 
Òrgan col·legiat Representant de l’Ajuntament 
ADF Els Singles Pere Genescà Girbau / Ramon Torra Vilà 
Consorci per a la promoció municipis 
Moianès 

Pere Genescà Girbau 
Gemma Genescà Bellmunt (suplent) 

Consorci del Vallès Oriental per a la gestió 
de residus. 

Pere Genescà Girbau 
Ramon Torra Vilà (suplent) 

Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l’Obac Pere Genescà Girbau 
Gemma Genescà Bellmunt (suplent) 

Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès 

Ramon Torra Vilà 
Pere Genescà Girbau (suplent) 

 
• S’aprova per unanimitat dels assistents  
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4. Donar compte de les resolucions de l’alcalde en matèria de nomenaments de 
tinents d’alcalde i delegacions que ha realitzat l’alcaldia 

 
a) Nomenament Tinents d’alcalde 

 
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 20,21 i 23  de la Llei 7/85 
Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 22 del Text Refós de Règim Local i 46 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
pel Decret de 28 de novembre de 1986, respectivament 
 
RESOLC 
 
Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde els Regidors següents i per aquest ordre: 
 

Primer Ramon Torra Vila 
Segona  Gemma Genescà Bellmunt 

 
Segon.-  Els Tinents d’Alcalde, com a tal, els correspondrà substituir a aquesta Alcaldia en 
la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, en els casos de vacant, 
absència o malaltia i exerciran, a més, les atribucions que aquesta Alcaldia els delegui 
mitjançant les resolucions oportunes. 
  
Tercer.- D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple a la primera sessió que celebri, 
notificant-la a més personalment als designats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent d’aquesta Resolució. 
 
 

b) Nomenament de regidora delegada 
 

En Pere Genescà Girbau, en qualitat d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Granera, i en 
virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent en concret els articles 23.4 de la Llei 
7/85 de Bases de Règim Local, i art.43 del R.O.F aprovat pel RD 2568/86, de 28 de 
novembre, 
 
RESOLC 
 
Primer.- NOMENAR Regidora delegada de l’Alcaldia, en relació a les matèries específiques  
de Cultura i Esports a GEMMA GENESCÀ BELLMUNT, amb facultats de gestió de la 
seva àrea, direcció interna, inspecció i política dels serveis corresponents, potestat de signar 
propostes d’acord, llevat de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que 
afectin a tercers, els quals hauran d’ésser adoptats pels òrgans resolutoris de la Corporació: 
 
Segon.-  La regidora-Delegada haurà d’informar periòdicament a l’Alcalde-President de la 
gestió de les delegacions respectives i especialment en qualsevol moment dels actes o 
incidències que per qualsevol motiu puguin afectar de manera rellevant al funcionament dels 
serveis i de les activitats de la Corporació i els seus interessos i la  bona imatge pública de 
l’Ajuntament, els drets o interessos legítims de tercers i la relació amb d’altres 
Administracions Públiques. 
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Tercer.-  La durada de la delegació serà durant l’exercici del mandat, si be aquesta Alcaldia 
es reserva la facultat d’advocar competències en els termes de l’article 116 del RD 2568/86 
de 28 de novembre. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-lo íntegrament 
al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 44 del Rd 2568/86, de 28 de 
novembre. 
 
Cinquè.-  Aquesta resolució tindrà efectes des del dia següent a la seva data. 
 

• Els membres assistent resten assabentats 
 

5. Nomenament de tresorer 
 
L’alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents 
 
Acords: 
 
Primer.- Nomenar a Ramon Torra Vila, Tresorer de l’Ajuntament de Granera i procedir a 
formular-li la pregunta prevista  en la legislació vigent per a tal de fer possible la presa de 
possessió i acceptació del càrrec. 
 
Segon.- Procedir a efectuar el canvi de signatures autoritzades en les diferents entitats 
bancàries, per tant les signatures autoritzades seran les de l’ordenador de pagaments Pere 
Genescà Girbau, la del Tresorer Ramon Torra Vila i la de la secretària-interventora 
accidental Caterina Montero Dorado 
 
  Acte seguit, la secretària,  formularà a Ramon Torra Vila la pregunta següent: 
 
 "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de Tresorer, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l'Estat?". 
 
Sí, ho prometo  

• S’aprova per unanimitat dels assistents 
 
I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió, amb el vist i plau del senyor alcalde, essent les 
10;15 hores, a Granera, a 23 de juny de 2015. I jo la secretària accidental en dono fe de 
l’acte. 
 
Vist i plau 
L’alcalde,     La secretària accidental, 

 
 
 

 
 


