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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE GRANERA 
CELEBRADA EN DATA 28 DE MARÇ DE 2015 

 
A la Sala d’actes de la Casa Consistorial de Granera, essent les divuit hores del dia 28 de març 
de 2015, 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 i Dorado 
 
Hi són presents, Josep Roca Sala, Ramón Torra Vilà, Ramon Pedrerol, MRosa Segales, Feliu 
Enrich, Dolors Elia, Nona Arola, Josep Riera, Rosa MªBellmunt. 
 
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: 
 

 
 

1. Proposta d’acord d’aprovació de les actes de les sessions de data 20 de desembre de 
2014 i 11 de març de 2015 

 
2. Proposta d’acord de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la 

Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 
 

3. Proposta dictamen Assemblea veïnal sobre la creació de la Comarca del Moianès 

 
 
 
 

4. Proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2015 de 
transferència de crèdits entre partides de diferent grup de funció. 

 
 
 

5. Donar compte i ratificació, si s’escau, dels Decrets d’alcaldia números 58/2014 a 
61/2014 i 01/2015 a 17/2015 

 
6. Donar compte de la correspondència d’entrada i sortida des del dia 21 de desembre  

de 2014  al dia 27 de març de 2015 
 
7. Donar compte del resultat de les analítiques d’aigua de les mostres recollides el dia 11 

de novembre de 2014 
 
8. Precs, preguntes i suggeriments. 

ALCALDIA 

 
HISENDA 

ALTRES 



 
 
 

1. Proposta d’acord d’aprovació de les actes de les sessions de data 20 de desembre 
de 2014 i 11 de març de 2015. 

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

legal suficient. 
 

2. Proposta d’acord de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 

 
Atesa l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). 
 
La seva disposició final segona, modificant la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, amb la 
introducció d’una nova disposició addicional vintena, estableix un nou règim jurídic per als 
Consorcis i estableix un nou règim per al personal dels mateixos. Així mateix, la Llei 
estableix que els consorcis hauran d’adaptar els seus estatuts a les seves disposicions, 
abans del 31 de desembre de 2014, quant a règim jurídic, quant al personal, i quant a la 
seva Administració Pública d’adscripció.  
 
Atès que és voluntat del Consorci d’adscriure’s al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
mitjançant la modificació de la facultat de designació del personal directiu del Consorci. 
 
Atès que el Consell Plenari extraordinari del Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental, en data 23 de desembre de 2014 va adoptar el següent acord: 
 
1. Aprovar l’adscripció del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
2. Comunicar l’acord adoptat al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas per 
al seu coneixement i efectes.  
3. Remetre còpia dels acords adoptats al Consell Comarcal del Vallès Oriental i als altres 
ens consorciats. 
4. Facultar el president del Consorci per tal que dicti les disposicions que siguin 
necessàries per a l’execució i efectivitat dels precedents acords. 
 
De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, per modificar els Estatuts, cal un acord previ 
del Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior de tots els ens consorciats. 
 

ALCALDIA 
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Es proposa a l’Assemblea veïnal de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci a per a la Gestió 
dels Residus del Vallès Oriental aprovada pel Consell Plenari en sessió extraordinària de 
23 de desembre de 2014, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), d’acord 
amb el text que s’incorpora com a Annex al present acord, formant-ne part del mateix a 
tots els efectes legals. 
  
Segon.- Aprovar l’adscripció del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 
al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental, als efectes escaients i encomanar a aquest ens que realitzi els tràmits i gestions 
necessaris per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació dels estatuts. 
 

• S’aprova per unanimitat dels membres assistents a l’Assemblea veïnal de 
l’Ajuntament que representen la majoria legal suficient. 

 
3. Proposta dictamen ple sobre  la creació de la comarca del moianès 

 
ANTECEDENTS  
Vist que  en data 19 de desembre de 2009 es va ratificar l’acord adoptat per l’Assemblea veïnal 
municipal de 30 de març del 2003 on es sol·licitava al Govern de la Generalitat la creació de la comarca 
del Moianès i la voluntat d’aquest Ajuntament de formar-ne part, així com que previs els tràmits legals 
establerts presentés el projecte de llei de creació de la comarca del Moianès juntament amb la memòria 
justificativa del compliment dels criteris de l’article 2 d ela llei 6/1987 de 4 d’abril d’ organització 
comarcal de Catalunya  
 
D’acord a la normativa Decret Legislatiu  4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC), el 22 d’abril de 2010 els ajuntaments 
presenten  al Departament de Governació i Relacions Institucionals l’expedient de sol·licitud de la 
creació de la comarca del Moianès i alhora sol·liciten que els deu municipis s’integrin a la mateixa 
vegueria la de la Catalunya Central.  
 
Atès que s han complert tots  els tràmits de les corresponents comissions i actualment està pendent de 
l’aprovació del projecte de llei per traslladar-ho al Parlament per la seva aprovació .  
 
Atès que el dia 30 d’octubre de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció en què 
majoritàriament les forces parlamentàries es mostraven clarament a favor d´escoltar l’opinió dels 
ciutadans dels pobles i les viles que han d´integrar la comarca del Moianès, determinant-se aquest fet 
com a pas indispensable per poder promoure la pròpia creació de la comarca, motiu pel qual l´Àrea de 



Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de Governació i Relacions Institucionals de 
la Generalitat de Catalunya, ha elaborat el document sobre les “Regles específiques del procés de 
participació ciutadana sobre la creació de la comarca del Moianès”, que ha de servir de guia en el 
desenvolupament del procés.  
 
Atès que en data 22 de març s’ ha celebrat el procés participatiu  en els deu municipis que han de formar 
part de la nova comarca de Moianès amb els resultats següents :  

LOCALITAT

TOTAL 
PARTICIPANTS 

POSSIBLES
TOTAL 

VOTANTS
%PARTICIPA

CIÓ VOTS_SI %VOTS SI VOTS_NO %VOTS NO
VOTS 

BLANCS
%VOTS 
BLANCS

VOTS 
ALTRES

%VOTS 
ALTRES

Calders 812 335 41,26 281 83,88 51 15,22 1 0,30 2 0,60
Castellcir 563 261 46,36 237 90,80 23 8,81 1 0,38 0 0,00
Castellterçol 2.007 871 43,40 620 71,18 227 26,06 16 1,84 8 0,92
Collsuspina 276 189 68,48 95 50,26 84 44,44 7 3,70 3 1,59
L'Estany 353 225 63,74 195 86,67 18 8,00 9 4,00 3 1,33
Granera 74 44 59,46 42 95,45 2 4,55 0 0,00 0 0,00
Monistrol de Calders 606 273 45,05 178 65,20 84 30,77 4 1,47 7 2,56
Moià 4.766 2.180 45,74 2.028 93,03 70 3,21 41 1,88 41 1,88
Sant Quirze Safaja 495 155 31,31 136 87,74 16 10,32 3 1,94 0 0,00
Santa Maria d'Oló 909 611 67,22 326 53,36 266 43,54 11 1,80 8 1,31
TOTAL 10.861 5.144 47,36 4.138 80,44 841 16,35 93 1,81 72 1,40

RESUM RESULTATS DEFINITIUS PROCÉS PARTICIPATIU CREACIÓ COMARCA MOIANÈS 

 
 
Atès que dels resultats se’ n treu la conclusió de que el municipi de  Granera  ha manifestat clarament la 
voluntat a que es procedeixi per part dels organismes competents a la creació de la comarca del Moianès  
 
Atès el que disposa l’article 11-Retiment de comptes de les “Regles específiques del procés de 
participació ciutadana sobre la creació de la comarca del Moianès”, que ha de servir de guia en el 
desenvolupament del procés que estableix que“ Els plens dels 10 municipis realitzen un pronunciament 
públic respecte a l’avaluació final i al posicionament de la creació de la nova comarca, tenint en compte 
que no és jurídicament vinculant “ 
 
FONAMENTS JURÍDICS 

• Decret Legislatiu  4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC),. 

• Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya.  
• Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
• 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.  
• Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s´aprova el Reglament d´Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.  
• Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de 

participació ciutadana.  
• Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les diferents modalitats de referèndum 
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Es proposa a l’Assemblea veïnal l’adopció dels següents ACORDS :  
 
Primer. – Manifestar  que per part d’aquesta corporació es valora favorablement els resultats obtinguts 
del procés participatiu celebrats el dia 22 de març de  2015 respecte a la creació de la nova comarca del 
Moianès  i per tant ratifiquem la voluntat d’aquesta corporació de ser-ne membres. 
 
Segon.- Sol·licitar al Departament de Governació que procedeixi amb caràcter d’urgència la tramitació 
de l’expedient administratiu corresponent per tal de sigui aprovada la creació de la nova comarca del 
Moianès d’acord a l’establert en el segon paràgraf de l’art 11 de les específiques del procés de 
participació ciutadana sobre la creació de la comarca del Moianès”, 
 
Tercer .- Traslladar aquest acord al Departament de Governació i demés organismes pertinents  
 

• S’aprova per unanimitat dels membres assistents a l’Assemblea veïnal de 
l’Ajuntament que representen la majoria legal suficient. 

 
 
 

 
4. Proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2015 de 

transferència de crèdits entre partides de diferent grup de funció. 
 

Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les quals el 
crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i davant la 
necessitat d’efectuar transferències de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent no compromeses 
pertanyents a diferent grup de funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal. 

 
Atès l’informe de Secretaria de data 23 de febrer de 2015 sobre la Legislació aplicable i el procediment 
a seguir, atesa la Memòria d’Alcaldia i l’informe d’Intervenció de data 25 de febrer de 2015, així com el 
certificat de disponibilitat de crèdit a minorar. 

 
Atès l’informe – proposta de resolució emès per la secretaria, l’alcalde proposa l’Assemblea veïnal 
l’aprovació del següent: 

ACORD 
 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2015, en la modalitat de transferència 
de crèdits entre partides de diferent grup de funció, d’acord amb el detall següent: 
 
 
 
 
 

HISENDA 



 
Altes en Partides de Despeses 

Partida 
Descripció Euros 

Programa Econòmica 
1532 609 Urbanització i enllumenat del carrer Nou 7.502,00€ 

  TOTAL DESPESES 7.502,00 € 
 

Baixes en Partides de Despeses 
Partida 

Descripció Euros 
Programa Econòmica 

920 210 Infraestructures i béns naturals 7.502,00€ 
  TOTAL DESPESES 7.502,00 € 

 
Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per 
quinze dies, durant els quals els interessats1 podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. 
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 
 

• S’aprova per unanimitat dels membres assistents a l’Assemblea veïnal de 
l’Ajuntament que representen la majoria legal suficient. 

 
 
 

 
5. Donar compte i ratificació, si s’escau, dels Decrets d’alcaldia números 58/2014 a 

61/2014 i 01/2015 a 17/25015 
 

• Els assistents a l’Assemblea Veïnal que representen la majoria legal suficient es 
donen per assabentats i ratificats, si s’escau. 

 
6. Donar compte de la correspondència d’entrada i sortida des del dia 21 de 

desembre de 2014  al dia 27 de març de 2015 
 

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

 
7. Donar compte del resultat de les analítiques d’aigua de les mostres recollides el dia 

11 de novembre de 2014 
 

                                                
 

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

 
8. Precs, preguntes i suggeriments. 

 
I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió, amb el vist i plau del senyor alcalde, essent les 
19:00 hores, a Granera, a 28 de març de 2015. I jo la secretària accidental en dono fe de l’acte. 
 
 
Vist i plau 
L’alcalde,    La secretària accidental, 
 


