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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 

Identificació de la sessió 
 
Número 2/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 27/04/2016 
Horari:  10,30  a 11,00  hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
Pere Genescà Girbau, alcalde 
Gemma Genescà Bellmunt, regidora 
Ramon Torra Vilà, regidor 
Judit Torrentsgenerós Criado, secretària 
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de les sessió anterior. 
2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia. 
3. Donar compte dels expedients de modificació de crèdit 1/2016 i 2/2016 
4. Proposta d’acord aprovant la no disponibilitat de crèdit per import de 5000,00 € correspo-

nent al Fons de contingència previst en l’aplicació pressupostària 2016/929.27000 
5. Proposta d’acord aprovant la distribució de la compensació econòmica perquè abonin retri-

bucions a determinats càrrecs electes locals per a  l’any 2016. 
6. Assumptes sobrevinguts amb caràcter urgent 
7. Precs i preguntes. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- L’alcalde obre la sessió; la secretària llegeix els esborranys de les sessions anteriors, 
del dia 27/01/2016,  i 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 



 

 

 

A J U N T A M E N T  

D E  

G R A N E R A  

 

Plaça de l’Església, 10  –  08183 GRANERA  –  Tel. 93 866 81 52  –  Fax 93 866 81 52  –  granera@diba.cat 

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.- Donar compte dels expedients de modificació de crèdit 1/2016 i 2/2016 

“ Identificació de l’expedient 

Expedient de modificació de crèdits 1/2016, de generació de crèdit per nous ingressos 
de naturalesa no tributària. 

Antecedents 

Atès que la Diputació de Barcelona ha concedit  una subvenció del Programa comple-
mentari de garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis 
socials”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb codi 
15/X/213948. Per import de 7.995,31€ i que es destinarà al finançament de les obres 
d’urbanització i enllumenat del carrer Nou i també al manteniment de l’enllumenat de 
les vies públiques. 

Atès que el crèdit consignat en el pressupost vigent és insuficient i no ampliable. 

Vist l’informe de secretaria intervenció de data 26 de febrer de 2016.. 

Fonaments de dret 

Vist el que diu les Bases d’execució del pressupost 

D’acord amb l’article 21 de la Llei de bases de règim local. 

RESOLC 

Primer.- Modificar el pressupost de l’ajuntament de Granera per a l’exercici 2016 en 
els termes següents: 

Aplicacions de despeses 
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Prog. Econòmica Descripció Import Total Partida 

153 609 Urbanització i enllumenat del 
carrer Nou 

1.599,06 162.696,83 

1532 21000 Manteniment vies públiques  6.396,25 9.396,25 

  Total 7.995,31 

 

Aplicacions d’ingrés 

 

Econòmica Descripció Import Total Partida 

461 Subvenció Diputació de Barcelo-
na 

6.396,25 € 23.496,25€ 

761 Subvenció Diputació de Barcelo-
na 

1599,06 € 1599,06 

 Total 7.995,31 €  

 

Segon.- Donar compte d’aquesta Resolució a la propera Assemblea Veïnal que es cele-
bri.” 

 

“Identificació de l’expedient 

Expedient de modificació de crèdits 2/2015, de transferència de crèdits entre partides 
del mateix grup de funció i que afecten a partides de personal. 

Antecedents 
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Atès l’Informe de Secretaria de data 4 de març de 2016 sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir, atesa la memòria de l’Alcaldia i l’Informe d’Intervenció de data 8 
de març de 2016, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar. 

Fonaments de dret 

Vist el que diu les Bases d’execució del pressupost. 

D’acord amb l’article 21 de la Llei de bases de règim local. 

De conformitat amb l’establert en els articles 179.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
40.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I, del 
títol VI, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, 

RESOLC 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2016, amb la modali-
tat de transferència de crèdits entre partides del mateix grup de funció, d’acord al se-
güent detall: 

 

Altes en partides de despeses 

 

Partida Descripció Euros 

920 131 Personal laboral temporal 3.000,00 

  TOTAL DESPESES 3.000,00 

 

Baixes en partida de despeses 
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Partida Descripció Euros 

011 310 Interessos de préstecs -3.000,00  

  TOTAL DESPESES -3.000,00 

 

Segon. Donar compte a la propera Assemblea Veïnal de la present resolució en la pri-
mera sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en l’article 42 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i remetre’n còpia a l’Administració del 
Estat i a la comunitat autònoma.” 

Per la quina cosa el ple en resta assabentat. 

4.- Proposta d’acord aprovant la no disponibilitat de crèdit per import de 5000,00 € correspo-
nent al Fons de contingència previst en l’aplicació pressupostària 2016/929.27000 

En el Pressupost per l’exercici 2016 s’ha constituït un fons de contingència previst en 
l’aplicació pressupostària 929.27000 per import de 5.000,00 €. 

D’acord amb la base 26 de les bases d’execució del pressupost, i conforme allò que disposa 
l’article 33 del RDL 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual:  

1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza la tota-
litat o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, declarant-lo com a no sus-
ceptible d’utilització.  

2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però amb càrrec al 
saldo declarat no disponible, no podrà acordar-se autoritzacions de despesa ni transfe-
rències i el seu import no podrà ser incorporat al Pressupost de l’exercici següent.  

3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a 
disponible, al Ple de l’Entitat.  
 

Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient.   

Es proposa al Ple l’adopció del següent: 

ACORD 
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Únic. Aprovar la no disponibilitat de crèdit per import de 5.000,00 € corresponent al Fons de 
contingència previst en l’aplicació pressupostària 2016/929.27000.  

Sotmesa la proposta a votació es va aprovar per unanimitat dels assistents. 

5.- Proposta d’acord aprovant la distribució de la compensació econòmica perquè abonin retri-
bucions a determinats càrrecs electes locals per a  l’any 2016. 

Vista la convocatòria per a l’atorgament de compensacions econòmiques a favor dels ajunta-
ments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’any 2016. 

Vist que s’ha de procedir a l’elecció d’un o diversos càrrecs electes locals com a beneficiaris de 
la compensació econòmica per a l’any 2016, d’acord amb les bases reguladores establertes en el 
Decret 69/2008, de 1 d’abril, 

Es per això que aquest alcalde proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 

ACORD 

1.- Aprovar que la dotació que li correspon a l’Ajuntament de Granera es distribuirà entre els 
càrrecs electes que es detallen a continuació: 

 

Nom i cognoms NIF Càrrec  Data alta SS Num. 
mesos 

Dedicació 
% 

Pere Genescà Girbau 39014322C alcalde 02/05/2016 8 75 
 

2.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i efectes. 

Sotmesa la proposta a votació aquesta es va aprovar per unanimitat dels assistents. 

6.- Assumptes sobrevinguts: 

No hi ha assumptes sobrevinguts. 

7.- Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes 
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L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta. 

La secretària        Vist i plau 
         L’alcalde 
 


