
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 

Identificació de la sessió 
 
Número 08/2015 
Caràcter: ordinària 
Data: 29/07/2015 
Horari:  10,30 a 10:45  hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Pere Genescà Girbau, alcalde 
Ramon Torra Vilà, regidor 
Gemma Genescà Bellmunt, regidora 
Caterina Montero Dorado, secretària accidental 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de les sessions del 13 i 23 de juny de 
2015 

2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia núm. 18/2015 a la 34/2015. 
3. Fixar les dues festes locals de a l’any 2015. 
4. Aprovar factura primera certificació de les obres “Projecte d’arranjament i 

pavimentació del Camí Ral de Gallifa a Castellterçol” 
5. Assumptes sobrevinguts amb caràcter urgent 
6. Precs i preguntes. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- L’alcalde obre la sessió; la secretària llegeix els esborranys de les sessions anteriors, 
dels dies 13 de juny de 2015 i 23 de juny de 2015 el ple les aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 
2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia. 
 
Tal i com s’estableix en l’article 42 del Reglament d’Organització i Règim jurídic de les 
Corporacions Locals, l’Alcalde ha de donar compte de les resolucions que ha dictat des 
de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de 
l’Administració municipal als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern, 
previst en els articles 22.2.a i 46.2 e de la Llei de Bases de Règim Local i 50.2 a de la 
llei Municipal de Catalunya. 
 
Les resolucions han estat a disposició dels regidors/es a la secretaria de la Corporació, 
per la quina cosa el Ple en resta assabentat. 



3. Proposta d’acord per fixar les dues festes locals per a l’any 2015. 
 
Atès que una vegada publicada l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, al DOGC núm. 
6888, de 9 de juny de 2015 de festes laborals per a l’any 2016, la Conselleria d’Empresa 
i Ocupació inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals de Catalunya per a l’any 
2016. 
 
Tal com estableix l’article 46 de Reial decret 2001/1983 correspon al Ple de 
l’Ajuntament acorda la proposta de les dues festes locals per aquest municipi per a l’any 
2016. 
 
Es per tot l’exposat que es proposa al Ple d’aquest consistori l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer. Proposar com a festes locals de Granera per a l’any 2016, els dies 18 de gener i 
11 de novembre. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
El Ple aprova l’acord per unanimitat dels assistents. 
 
4. Proposta d’acord per a l’aprovació de la factura corresponent a la primera certificació de 
les obres “Projecte d’arranjament i pavimentació del Camí Ral de Gallifa a Castellterçol” 

Vista la factura presentada electrònicament per l’empresa Excavacions Duocastella, S.L.  en 
data 4 de maig de 2015, corresponent a certificació número  2 de les obres “Projecte 
d’arranjament i pavimentació del Camí Ral de Gallifa a Castellterçol” per un import de 
36.346,08 (trenta-sis mil tres-cents quaranta-sis euros i vuit cèntims .  

Vista la Certificació número 2 de l’obra del tècnic director. 

Atès que l’Assemblea veïnal en sessió ordinària del 28 de juny de 2014 va aprovar inicialment 
el “Projecte d’arranjament i pavimentació del Camí Ral de Gallifa a Castellterçol” 

Vist el conveni entre els Ajuntaments de Gallifa i Granera per dur a terme l’Actuació 
anomenada “Arranjament del Camí Ral de Gallifa a Castellterçol”  signat en data14 d’agost del 
2014. 

Atesa la seva conformitat i l’existència de consignació suficient al pressupost de la Corporació 
per a l’exercici 2015. 
 
Vist l’acord adoptat per l’Assemblea veïnal de 5 de desembre de 2014, pel qual s’aproven les 
bases d’execució del pressupost pel 2015. 
 
D’acord amb l’article 22 de la Llei de Bases de Règim Local.  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 



Primer.- Aprovar la factura presentada electrònicament per l’empresa Excavacions Duocastella, 
S.L.  en data 4 de maig de 2015, corresponent a certificació número  2 de les obres “Projecte 
d’arranjament i pavimentació del Camí Ral de Gallifa a Castellterçol” per un import de 
36.346,08 (trenta-sis mil tres-cents quaranta-sis euros i vuit cèntims  d’acord amb el detall que 
figura a l’expedient tramitat al servei d’intervenció de la Corporació, i amb càrrec a la partida 
corresponent del pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2015. 
 
El ple aprova l’acord per unanimitat dels assistents 
 
5. Assumptes sobrevinguts amb caràcter urgent 
 
No se n’han produït 
 
6. Precs i preguntes. 
 
No se n’han produït 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta. 

 

La secretària        Vist i plau 

         L’alcalde 

 
 


