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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 

Identificació de la sessió 
 
Número 1/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 27/01/2016 
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. Proposta d’informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 

l’exercici 2015 presentada per l’Organisme de Gestió Tributària 
4. Proposta d’acord aprovant el contracte de préstec amb l'entitat de crèdit 

CAIXABANK  
5. Proposta d’acord elegint el senyor Joan Regàs Ruiz com a jutge de pau titular del 

municipi de Granera 
6. Proposta d’acord aprovant la pròrroga del conveni específic de cooperació i 

col·laboració amb la Diputació de Barcelona, per a la realització de serveis 
d’informació al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, per l’any 2016 

7. Proposta d’acord aprovant el conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic 
d’atenció social amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a 2015-2019 

8. Proposta d’acord aprovant el IV conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament de serveis socials, addenda 2015 

9. Proposta d’acord aprovant la xifra de població resultants de la revisió del Padró 
Municipal referides a 1 de gener de 2015. 

10. Assumptes sobrevinguts amb caràcter urgent 
11. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1.- L’alcalde obre la sessió; la secretària llegeix els esborranys de les sessions anteriors, 
dels dies 28/10/2015 i 25/11/2015,  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 
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’informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l’exercici 
2015 presentada per l’Organisme de Gestió Tributària 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria  realitzada per l’Organisme de Gestió Tributà-
ria durant l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidaci-
ons d’ingrés directe. 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb 
els fons transferits a l’Ens. 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a co-
brar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quantitats següents. 

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31  de desembre de 2015: 
 

Rebuts       623,03 € 

Liquidacions           0,00 € 
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- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015: 
 

Rebuts     4.763,12€ 

Liquidacions        362,32€ 

 

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensaci-
ons a favor de l’Organisme de Gestió Tributària s’ha practicat correctament. 

RESOLC: 

Primer.- Informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l’exercici 2015 
presentada per l’Organisme de Gestió Tributària. 

Segon. Trametre aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària. 

4.- Proposta d’acord aprovant el contracte de préstec amb l'entitat de crèdit 
CAIXABANK  

Es deixa pendent aquesta proposta per al proper ple, atès que no ha arribat l’oferta de 
l’entitat CAIXABANK 

5.- Proposta d’acord elegint el senyor Joan Regàs Ruiz com a jutge de pau titular del 
municipi de Granera. 

Per resolució de l’alcaldia de data 16 de novembre de 2015 es va acordar obrir convoca-
tòria per cobrir la vacant del càrrec de jutge de pau titular de Granera. 

Aquest acord ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 30 de no-
vembre de 2015 i passat el termini establert s’ha presentat el candidat següent: 

• Joan Regàs Ruiz 
 
D’acord amb l’article 6 i següents del  Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de 
pau, aquest alcalde-president proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords: 
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Primer.- Elegir al senyor Joan Regàs Ruiz com a jutge de pau titular de Granera, de con-
formitat amb l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 

Segon.- Trametre aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

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

6.- Proposta d’acord aprovant la pròrroga del conveni específic de cooperació i 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, per a la realització de serveis 
d’informació al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, per l’any 2016 

Vista la proposta de pròrroga del conveni específic de cooperació i col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona, per a la realització de serveis d’informació al Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, per l’any 2016, i trobat conforme. 

Vist l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

Es per això que l’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

1.- Aprovar la pròrroga del conveni específic de cooperació i col·laboració amb la Dipu-
tació de Barcelona, per a la realització de serveis d’informació al Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, per l’any 2016. 

2.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per l’efectivitat 
d’aquest acord. 

3.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona pel seu coneixement i efectes. 

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

7.- Proposta d’acord aprovant el conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic 
d’atenció social amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a 2015-2019 

Vista la proposta de conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció soci-
al amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a 2015-2019, i trobat conforme. 

Vist l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
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Es per això que l’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

1.- Aprovar el conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a 2015-2019. 

2.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per l’efectivitat 
d’aquest acord. 

3.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental pel seu coneixe-
ment i efectes. 

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

8.- Proposta d’acord aprovant el IV conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament de serveis socials, addenda 2015 

Vist el IV conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programa-
ció i el finançament de serveis socials, addenda 2015, i trobat conforme. 

Vist l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

Es per això que l’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

1.- Aprovar IV conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la pro-
gramació i el finançament de serveis socials, addenda 2015 

2.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per l’efectivitat 
d’aquest acord. 

3.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental pel seu coneixe-
ment i efectes. 

Sotmesa la proposta a votació aquesta es va aprovar per unanimitat  

9.- Proposta d’acord aprovant la xifra de població resultants de la revisió del Padró Mu-
nicipal referides a 1 de gener de 2015. 



 

 

 

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 

Vista la xifra de població referides a 1 de gener de 2015 comunicada per la Delegació 
Provincial de Barcelona de L’INE i trobada conforme, 

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

ACORD 

Aprovar la xifra de població resultants de la revisió del Padró Municipal referides a 1 de 
gener de 2015, es la següent: 80 habitants. 

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

10.- Assumptes sobrevinguts: 

L’alcalde pren la paraula i proposa la incorporació en l’ordre del dia de dos assumptes 
sobrevingut: 
  
 1.- Donar compte de l’informe relatiu al període mig de pagament mensual a proveï-
dors de les Administracions Públiques, segons Real Decret 635/2014, de 25 de juliol i 
l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament. 

2.- Proposta d’acord aprovant la certificació núm. 2 i última de l’actuació “Urbanització 
del carrer Nou”, d’import 132.303,33 €. 

Sotmesa la urgència a votació aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents i els 
punts queden incorporats a l’ordre del dia. 
 
La secretària dóna lectura a la proposta següent: 
  
1.- Donar compte de l’informe relatiu al període mig de pagament mensual a proveïdors 
de les Administracions Públiques, segons Real Decret 635/2014, de 25 de juliol i 
l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament. 

La secretària dona lectura les següents  

Informe relatiu al Període mig de pagament mensual a proveïdors de les Adminis-
tracions Públiques, segons Real Decret 635/2014, de 25 de juliol 

Període: QUART TRIMESTRE DE 2015 
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En el BOE de data 30 de juliol de 2014 es publica el Real Decret 635/2014, de 25 de 
juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de reten-
ció de recursos del règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2014, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Concretament el capítol 
II, del període mig de pagament a proveïdors, estableix la metodologia per al càlcul del 
període mig de pagament en termes econòmics i la manera en què s’ha de publicar 
aquest període mig de pagament.  

En compliment de l’anterior, s’emet el present informe:  

PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL 

4T TRIMESTRE, ANY 2015 

(En dies) 

Codi Entitat Entitat Ràtio 
d’operacio
ns paga-

des* 

Ràtio 
d’operacions 
pendents de 
pagament* 

Període mig de 
pagament tri-

mestral* 

08-095-AA-
000 

Ajuntament de Grane-
ra 

36,21 36,55 36,37 

 

* Quan la dada es mostra entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu 
bé d’una major celeritat, en terme mig, en el pagament per part de l’Entitat en relació al 
període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factu-
ra, o bé que les operacions pendents de pagament de l’Entitat es troben, en terme mig, 
en un moment anterior a l’esmentat període màxim. 

 

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE TERMINIS DE PAGAMENT  
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De conformitat amb allò establert a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en la qual s’estableixen mesures 

contra la morositat en les operacions comercials, 

 

 

Període: QUART TRIMESTRE DE 2015 

 

D’acord amb la Llei 15/2010, el registre de factures s’ha de configurar com un registre 
comptable auxiliar obligatori per les Entitats Locals.  

El compliment de termini en els pagaments és d’aplicació a tots els pagaments entre 
empreses i l’administració local segons el TRLCSP.  

La Llei 15/2010 estableix com a terminis de pagament els següents: 

ins al 31 de desembre de 2010 55 dies 

De l’1 de gener al 31 de desembre de 
2011 

50 dies 

De l’1 de gener al 31 de desembre de 
2012 

40 dies 

A partir de l’1 de gener de 2013 30 dies 
 

 

La data de finalització del termini queda fixada per l’article 4 de la Llei 4/2013, atès que 
cas d’haver-hi un procediment d’acceptació o comprovació per la verificació de la con-
formitat en la recepció dels béns o serveis, aquest termini no podrà excedir de 30 dies 
naturals, llavors el termini de pagament serà de 30 dies després d’aquesta acceptació o 
verificació.  
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Trimestralment s’haurà d’emetre informe sobre el compliment de terminis del pagament 
de les obligacions, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global 
d’obligacions pendents amb incompliment del termini.   

Normativa aplicable 

1. Llei 15/2010 en la qual s’estableixen operacions de lluita contra la morositat 
2. RDL 3/2011 Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic 
3. RDL 4/2013, de 22 de febrer, en el qual s’estableix un nou còmput de terminis de 

pagament 
Informe 

Primer- Consta en la comptabilitat municipal el següent número i quantia de les factu-
res i/o certificacions d’obres registrades pagades durant el trimestre, així com les que es 
troben pendent de pagament a 31 de desembre de 2015, amb el següent detall: 

ESTAT 

Pagaments realitzats 
durant el trimestre 

Pagaments pendents de 
pagament al final del  

trimestre 

Número Import eu-
ros

Número Import euros

Dins del període legal de paga-
ment, a final de trimestre 

96 22.504,59 5 4.556,68

Fora del període legal de paga-
ment, a final de trimestre 

8 49.398,20 2 58.901,17

 

Segon.- No existeixen factures i/o certificacions registrades fa més de 3 mesos i pen-
dents d’aprovació per part de l’òrgan competent, a final de trimestre vençut. 

Per la quina cosa el ple en resta assabentat. 

2.- Proposta d’acord aprovant la certificació núm. 2 i última de l’actuació “Urbanització 
del carrer Nou”, d’import 132.303,33 €. 
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 Vista la certificació d’obra núm.2 i última de l’actuació “Urbanització del carrer Nou”, 
d’import 132.303,33 €, signada pel tècnic director Mateu Comalrena de Sobregrau Es-
teve. 

Es per això que l’alcalde proposa al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents  

Acords  

Primer.- Aprovar la certificació d’obra núm.2 i última de l’actuació “Urbanització del 
carrer Nou”, d’import 132.303,33 €, adjudicada a l’empresa CAS Castellcir SL. 

Despesa prevista en la partida pressupostària 153 609. 

Segon.- TRAMETRE dos exemplars de la certificació degudament diligenciada a la 
Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, per tractar-se d’una obra inclosa 
al PUOSC 2012. 

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

11.- Precs i preguntes 

No hi ha  

 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta. 

La secretària        Vist i plau 
         L’alcalde 
 


