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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 

Identificació de la sessió 
 
Número 1/2017 
Caràcter: ordinària 
Data: 25/01/2017 
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’acord aprovant el Conveni interadministratiu per a la gestió temporal del servei 

social bàsic d’atenció primària de treballador/a social entre els municipis del Moianès sud. 
4. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2/2017, en la 

modalitat de transferència de crèdits entre partides de diferent grup de funció 
5. Proposta d’acord informant favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l’exercici 

2016 presentada per l’Organisme de Gestió Tributària 
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 02/11/2016 i 28/12/2016 i el ple les aprova per unanimitat dels assistents. 
 
2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia. 
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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 aprovant el Conveni interadministratiu per a la gestió temporal del servei 
social bàsic d’atenció primària de treballador/a social entre els municipis del Moianès sud. 

Vist l’esborrany del Conveni interadministratiu per a la gestió temporal del servei social bàsic 
d’atenció primària de treballador/a social entre els municipis del Moianès sud i trobat conforme, 

Vista la resolució d’alcaldia de data 30/12/2016 d’aprovació de l’esborrany del conveni. 

Es per això que, l’alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament de Granera l’adopció dels següents, 

Acords 

1.- Aprovar la ratificació del Conveni interadministratiu per a la gestió temporal del servei soci-
al bàsic d’atenció primària de treballador/a social entre els municipis del Moianès sud. 

2.- Comunicar aquest acord a tots els municipis interessats. 

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

4.- Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2/2017, en la 
modalitat 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 Pressu-
post 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 18 de gener de 2017 sobre la Legislació aplicable i 
el procediment a seguir, atesa la Memòria d’Alcaldia i l’informe d’Intervenció de data 18 de 
gener de 2017, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar. 
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Atès l’informe – proposta de resolució emès per la secretaria, l’alcalde proposa al Ple 
l’aprovació del següent: 

ACORD 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2017, en la modali-
tat de transferència de crèdits entre partides de diferent grup de funció, d’acord amb el detall 
següent: 

Altes en Partides de Despeses 

Partida 

DESCRIPCIÓ 
Euros 

Programa Econòmica 

1532 21000 Manteniment vies públiques 1.315,04€ 

  
TOTAL DESPESES 

1.315,04€

 

Baixes en Partides de Despeses 

Partida 

DESCRIPCIÓ 
Euros 

Programa Econòmica 

155 48000 Subvenció ADF 1.315,04€ 

  
TOTAL DESPESES 

1.315,04€

 

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 

                                                            

 



 

 

 

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 

l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini 
d’un mes per a resoldre-les. 

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

5.- Proposta d’acord informant favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l’exercici 
2016 presentada per l’Organisme de Gestió Tributària 

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria  realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
l’exercici 2016 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés direc-
te. 

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 cobrar, 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 2016: 

Rebuts           2.971,00 € 

Liquidacions           6.323,40 € 

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

Rebuts           7.585,83 € 

Liquidacions           6.221,13 € 

 

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a fa-
vor de l’Organisme de Gestió Tributària s’ha practicat correctament. 

RESOLC: 

Primer.- Informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l’exercici 2016 presen-
tada per l’Organisme de Gestió Tributària. 

Segon. Trametre aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària. 
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Sotmesa la proposta a votació aquesta es va aprovar per unanimitat dels assistents. 

6.- Assumptes sobrevinguts: 

L’alcalde pren la paraula i proposa la incorporació en l’ordre del dia d’un dos assumptes 
sobrevinguts: 
 

-Proposta d’acord aprovant la no disponibilitat de crèdit per import de 5000,00 € corresponent al 
Fons de contingència previst en l’aplicació pressupostària 2017/929.27000 

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: 
  
En el Pressupost per l’exercici 2017 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 

Únic. Aprovar la no disponibilitat de crèdit per import de 5.000,00 € corresponent al Fons de 
contingència previst en l’aplicació pressupostària 2017/929.27000.  

Sotmesa la proposta a votació aquesta es va aprovar per unanimitat dels assistents. 
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7.- Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes 

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

La secretària        Vist i plau 
         L’alcalde 
 


