
 

 

 

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 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 

Identificació de la sessió 
 
Número 2/2017 
Caràcter: extraordinària 
Data: 22/02/2017 
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.- Proposta d’acord per aprovar el conveni entre els ajuntaments de Granera, Sant Llo-
renç Savall i Gallifa per dur a terme l’actuació anomenada “Arranjament del Camí Ral” 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- L’alcalde obre la sessió; la secretària llegeix la proposta d’acord següent 
 

PROPOSTA D’ACORD 

Davant l’interès d’aquest ajuntament per millorar l’estat actual del Camí Ral a França per tal de 
millorar la mobilitat dels nuclis disseminats municipals i supramunicipals. 

Davant també de l’interès d’aquest ajuntament a donar continuïtat al projecte de recuperació de 
l’antic camí Ral a França engegat pels municipis veïns de Sant Llorenç Savall i Gallifa. 

Atès que la Diputació de Barcelona en sessió del dia 9 de juny de 2016, va aprovar el “Progra-
ma complementari de millora de camins municipals” en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019", la normativa aplicable pel que fa a l’atorgament i execució dels ajuts que es 
derivin de l’esmentat programa. 
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L’ajuntament de Granera va aprovar la sol·licitud d’ajut econòmic a la Diputació de Barcelona 
per la “Arranjament Camí Ral entre Gallifa i Castellterçol-Pujada de Coll d’Ases”, d’un import 
de 50.129,47 €. 

El 10 de novembre de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va acordar la reso-
lució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics corresponents a la línia de suport 
denominada “Programa Complementari de millora dels Camins Municipals”, d’acord amb el 
qual s’hi inclou les actuacions “Segona fase del projecte d’arranjament i pavimentació del Camí 
Ral i del Camí de Sant Sebastià al T.M. de Gallifa (Vallès Occidental)”, “Arranjament Camí Ral 
entre Gallifa i Castellterçol - Pujada de Coll d'Ases” i “Millora del Camí Ral de Sant Llorenç 
Savall”, amb un pressupost total de 154.688,59€ (IVA inclòs) i amb una dotació econòmica de 
49.899,01 € pel cas concret de Granera. 

Atès que una execució conjunta dels tres projectes abans esmentats, pot repercutir en unes con-
dicions de contractació més avantatjoses. Considerant també que dues o més administracions 
publiques, de manera voluntària i en l’exercici de les seves competències, poden assumir com-
promisos específics en nom d’una acció comuna, sota els principis de coordinació i eficiència en 
la gestió dels recursos públics, recollits a l’Article 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre. 

Atès que aquest conveni té per objecte regular el finançament de les obres relatives al conjunt 
d’actuacions “Arranjament del Camí Ral”, així com regular les relacions interadministratives 
entre els ajuntaments de Gallifa, Sant Llorenç Savall i Granera que permetin la licitació en comú 
de les obres relatives a l’”Arranjament del Camí Ral”. 

Vista la proposta de conveni entre els ajuntaments de Granera, Sant Llorenç Savall i Gallifa per 
dur a terme l’actuació anomenada “Arranjament del Camí Ral” que acompanya aquest 
expedient, l’alcalde, en ús de les atribucions que li atorga l'article 21 de la Llei  7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, proposa al Ple de l’ajuntament  l'adopció del 
següent 

  

ACORD 

Primer. Aprovar el “Conveni entre els ajuntaments de Granera, Sant Llorenç Savall i Gallifa 
per dur a terme l’actuació anomenada Arranjament del camí ral” que es transcriu al peu 
d’aquesta proposta i  

Segon. Autoritzar l’alcalde i la secretària per la seva signatura. 

Tercer. Comunicar aquest acord als ajuntaments de Gallifa i Sant Llorenç Savall. 
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El text del conveni referit al punt Primer d’aquesta proposta es transcriu a continuació: 

CONVENI ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE GRANERA, SANT LLORENÇ SAVALL I 
GALLIFA PER DUR A TERME L’ACTUACIÓ ANOMENADA “ARRANJAMENT DEL 
CAMÍ RAL”  

REUNITS  

D’una part,  l’il·lustre senyor Pere Genescà i Girbau, alcalde de l’Ajuntament de Granera.                                       

D’una altra,  l’il·lustre senyor Ricard Torralba i Llauradó, alcalde de l’Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall. 

I d’una altra, l’il·lustre senyor Mateu Comalrena de Sobregrau i Esteve, alcalde de 
l’Ajuntament de Gallifa 

INTERVENEN 

Els alcaldes dels Ajuntaments, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei munici-
pal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  

Els secretaris, també, per raó del càrrec i per donar fe de l’acte.  

Les parts, que es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest con-
veni,  

MANIFESTEN 

Primer. Que el 10 de novembre de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
acordar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics corresponents a 
la línia de suport denominada “Programa Complementari de millora dels Camins Municipals”, 
d’acord amb el qual s’hi inclou les actuacions “Segona fase del projecte d’arranjament i pavi-
mentació del Camí Ral i del Camí de Sant Sebastià al T.M. de Gallifa (Vallès Occidental)”, 
“Arranjament Camí Ral entre Gallifa i Castellterçol - Pujada de Coll d'Ases” i “Millora del 
Camí Ral de Sant Llorenç Savall”, amb un pressupost total de 154.688,59€ (IVA inclòs) 

La part del pressupost imputable a cada municipi i els ajuts econòmics concedits han estat els 
següents: 
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MUNICIPI 
PRESSUPOST 

PARCIAL

AJUT

CONCEDIT
DIFERÈNCIA 

Gallifa 54.580,03 € 49.532,93 € - 5.047,10 € 

Granera 50.129,47 € 49.899,01 € - 230,46 € 

St. Llorenç Savall 49.979,09 € 47.820,48 € - 2.158,61 € 

 

De la resolució es desprèn que no s’ha aconseguit la totalitat del finançament i, per tant els 
respectius municipis suplementaran la diferència amb fons propis. 

 

Segon. Que el conjunt d’actuacions “Segona fase del projecte d’arranjament i pavimentació 
del Camí Ral i del Camí de Sant Sebastià al T.M. de Gallifa (Vallès Occidental)”, “Arranja-
ment Camí Ral entre Gallifa i Castellterçol - Pujada de Coll d'Ases” i “Millora del Camí Ral 
de Sant Llorenç Savall”, d’ara endavant anomenades en conjunt “Arranjament del Camí Ral”, 
són d’àmbit supramunicipal i han de comprendre l’antic camí que comunicava la plana del 
Vallès amb l’altiplà del Moianès. Al llarg del seu recorregut el camí dóna accés a diversos 
camins i masies dels municipis de Sant Llorenç Savall, Gallifa, Granera i Castellterçol. 

Tercer. Que l’enginyer agrònom col·legiat núm. 1.076 del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrò-
noms de Catalunya, ha redactat el “Projecte d’arranjament i pavimentació del Camí Ral i del 
Camí de Sant Sebastià al T.M. de Gallifa (Vallès Occidental)” i “Arranjament Camí Ral entre 
Gallifa i Castellterçol - Pujada de Coll d'Ases”  i que els serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall han redactat la Memòria valorada “Millora del Camí Ral de Sant Llorenç 
Savall”. 

Quart. Que per tal d’afavorir l’execució de les obres que corresponguin, és voluntat de les 
parts licitar-les íntegrament, incloent les parts del projecte corresponents a cadascun dels  tres 
municipis. És per això que els Ajuntaments signants tenen interès en formalitzar un conveni de 
col·laboració relatiu al finançament del projecte així com a l’encàrrec de la gestió de 
l’actuació. 

Les parts signatàries posen de relleu que aquest instrument es fonamenta en les següents,  
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CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

Primera. Pel que fa a la competència dels Ajuntaments, en els articles 25.2.d) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i 66.3.d) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, d’acord amb els quals, el municipi té competències pròpies, entre d’altres, en infraes-
tructura viària i; la conservació de camins i vies rurals. 

 Segona. Pel que fa als principis de de les relacions interadministratives, l’Article 140 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, que estableix que les administracions públiques actuen i es relaci-
onen amb altres administracions d’acord amb els principis de: Lleialtat institucional, 
Col·laboració, entesa com el deure d’actuar amb la resta d’administracions públiques per asso-
lir fins comuns, Cooperació, quan dues o més administracions publiques, de manera voluntària 
i en l’exercici de les seves competències, assumeixen compromisos específics en nom d’una 
acció comuna, coordinació, eficiència en la gestió dels recursos públics, responsabilitat de 
cada Administració Pública en el compliment de les seves obligacions i compromisos i per úl-
tim el principi de garantia i igualtat en l’exercici dels drets de tots els ciutadans en les seves 
relacions amb les diferents administracions. 

Tercera. Pel que fa a l’Article 11 de la Llei 40/2015 que  d’1 d’octubre, indica que la realitza-
ció d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans adminis-
tratius podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de la mateixa o de distinta administra-
ció, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les 

Quarta. Considerant els articles 26.1.a) de la LBRL i 67.a) TRLMC, d’acord amb els quals els 
municipis han de prestar el servei d’accés als nuclis de població i pavimentació i conservació 
de les vies públiques.  

Cinquena. La Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.  

Sisena.  El Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres de Catalunya, d’acord amb el qual queden exclosos del seu àmbit d’aplicació, les 
vies i els accessos als nuclis de població que integren la xarxa viària municipal, sempre que no 
tinguin la consideració de tram urbà o de travessera; i les noves vies que siguin executades pels 
ajuntaments d’acord amb el planejament vigent, així com els camins rurals.  

 

Vuitena. Pel que fa al finançament, en l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barce-
lona del 10 de novembre de 2016, de resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
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econòmics corresponents a la línia de suport denominada “Programa complementari de millo-
ra de camins locals”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb 
el qual s’hi inclouen les actuacions: 

Segona fase del projecte d’arranjament i pavimentació del Camí Ral i del Camí de Sant Sebas-
tià al T.M. de Gallifa (Vallès Occidental)”, “Arranjament Camí Ral entre Gallifa i Castellter-
çol - Pujada de Coll d'Ases” i “Millora del Camí Ral de Sant Llorenç Savall”. 

D’acord amb les manifestacions exposades i les consideracions jurídiques, les parts comparei-
xents atorguen aquest conveni de cooperació interadministrativa que subjecten als següents 

PACTES 

Primer. Aquest conveni té per objecte regular el finançament de les obres relatives al conjunt 
d’actuacions “Arranjament del Camí Ral”, així com regular les relacions interadministratives 
entre els ajuntaments de Gallifa, Sant Llorenç Savall i Granera que permetin la licitació en 
comú de les obres relatives a l’”Arranjament del Camí Ral”. 

a. Les parts declaren conèixer i acceptar que el pressupost de projecte és de 154.688,59€ (IVA 
inclòs), el quals es distribueix d’acord amb les proporcions següents: 

- L’Ajuntament de Gallifa: fins un màxim de 54.580,03 €. 

- L’Ajuntament de Granera: fins un màxim de 50.129,47 €. 

- L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall: fins un màxim de 49.979,09 €. 

 

b. Les parts declaren conèixer i acceptar que el pressupost total d’execució de les obres serà el 
que resulti de la licitació del contracte d’obres, sense ultrapassar les dotacions econòmiques 
compromeses per cadascun dels municipis. 

Segon. Per raó d’aquest conveni correspon a l’Ajuntament de Gallifa: 

a. Compilar el projecte executiu, que inclou l’estudi bàsic de seguretat i salut de l’actuació, així 
com, si s’escau, dur a terme la redacció i la tramitació de les possibles modificacions o refor-
mes d’aquest. 

b. Consignar en l’estat de despeses del seu pressupost, dins del període d’execució establert pel 
projecte, una subvenció de 49.532,93€ corresponents al finançament del projecte per part de la 
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Diputació de Barcelona, fent-la constar a l’estat d’ingressos com a subvenció de capital, així 
com un suplement econòmic de 5.047,10€. 

c. Nomenar i/o contractar la direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra. 

d. Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball, amb el corresponent informe de coordinació 
en la matèria, i assumir la condició de promotor als efectes del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes en matèria de seguretat i de salut en les 
obres de construcció i assumeix els drets i obligacions que a aquell corresponen. 

e. Aprovar l’expedient de contractació, la convocatòria de licitació, i l’adjudicació del contrac-
te d’obra corresponent al projecte, així com totes les prerrogatives que corresponguin a 
l’Administració d’acord amb la normativa de contractació. 

 

f. Constituir la mesa de contractació on en la composició de la mateixa s’inclourà l’alcalde (o 
qui delegi) i el secretari de cada ajuntament. 

f. Negociar amb les diferents companyies de serveis les connexions amb les xarxes generals, si 
s’escau, i tramitar els informes i les autoritzacions que hagi d’emetre una altra Administració 
quan així ho exigeixi la legislació sectorial. 

g. Sol·licitar totes les autoritzacions administratives o de companyies de serveis necessàries, 
així com preparar i presentar tota la documentació que sigui necessària. 

h. Adjudicar la part del contracte corresponent a les actuacions al terme municipal de Gallifa i 
Granera en un termini no superior a un mes i abonar al contractista els imports corresponents 
a les certificacions d’obra corresponents a les executades dins el seu propi terme municipal. 

i. Presentar a la Diputació de Barcelona els documents justificatius de la despesa realitzada a 
càrrec de la subvenció dins el seu terme municipal, així com la resta de documentació necessà-
ria per donar compliment a les condicions de la subvenció. 

j. Custodiar tota la documentació justificativa del procediment de contractació, execució i pa-
gament de l’actuació, per tal de posar-la a disposició de la resta d’ajuntaments signants  i les 
diferents instàncies responsables del control de l’aplicació de la subvenció. 

k. Les altres que resultin d’aquest conveni.  
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Quart. Per raó d’aquest conveni correspon als Ajuntaments de Granera i de Sant Llorenç Sa-
vall. 

a. Aprovar el projecte i l’estudi bàsic de seguretat i salut de l’actuació, si s’escau. 

b. Delegar en l’Ajuntament de Gallifa el procés de licitació de les obres de l’actuació “Arran-
jament del camí ral”. 

c. Consignar en l’estat de despeses del seu pressupost, dins del període d’execució establert pel 
projecte, una subvenció de 49.899,01€ i 47.820,48€ respectivament, corresponents al finança-
ment del projecte per part de la Diputació de Barcelona, fent-la constar a l’estat d’ingressos 
com a subvenció de capital, així com uns suplements econòmics de 230,46€ i 2.158,61 €, res-
pectivament. 

d. Adjudicar la part del contracte corresponent a les actuacions al terme municipal de Sant 
Llorenç Savall en un termini no superior a un mes i abonar al contractista els imports corres-
ponents a les certificacions d’obra corresponents a les executades dins el seu propi terme mu-
nicipal. 

e. Presentar a la Diputació de Barcelona els documents justificatius de la despesa realitzada a 
càrrec de la subvenció dins el seu terme municipal, així com la resta de documentació necessà-
ria per donar compliment a les condicions de la subvenció. 

Cinquè. Cada Ajuntament és l’únic responsable del pagament al contractista dels imports deri-
vats de l’execució de les obres de l’actuació dins el seu terme municipal, de conformitat amb el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre. 

Sisè. Les baixes que sorgeixin de la licitació es reinvertiran en el propi projecte sota els se-
güents principis: 

a. Els primers 8.000,00€ € de baixa que es poguessin generar es reinvertiran en finançar la 
direcció facultativa de l’obra. 

b. Els següents imports de baixa que es poguessin generar es destinaran a reduir la resta de 
suplements municipals, en iguals terceres parts per cadascun dels Ajuntaments.  

c. Qualsevol import de baixa que quedés, respectarà el principi de proporcionalitat entre els 
tres municipis, exceptuant casos singulars que es poguessin sotmetre al principi de millora ob-
jectiva del conjunt de l’obra, restant a disposició de l’acord unànime dels alcaldes signants. 
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Sisè. Es nomenarà una comissió de seguiment formada per representants de cada ajuntament 
per tal de vetllar pel compliment del present conveni, i que doni el vist-i-plau de les certificaci-
ons d’obra. 

Setè. Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la formalització per totes les parts i 
s’extingirà per tot amb el compliment de les obligacions que les parts contreuen i per 
l’incompliment de les mateixes obligacions si són de tal naturalesa que no permeten l’execució 
de l’actuació, sense que això eximeixi els Ajuntaments de Granera i de Sant Llorenç Savall de 
rescabalar l’Ajuntament de Gallifa de les obligacions que hagi contret per raó d’aquest conve-
ni. 

Vuitè. Un exemplar d’aquest conveni es trametrà a la Direcció General d’Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya, i a la Diputació de Barcelona pel seu coneixement.  

Novè. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per tal de resoldre les 
incidències que puguin derivar-se d’aquest conveni.   

Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen. 

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

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

La secretària        Vist i plau 
         L’alcalde 
 


