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Àngels Badia i Busquets, secretaria general accidental de l'Ajuntament de Granollers,

CERTIFICO: Que en data 13 de juny de 2015, l'alcalde Josep Mayoral i Antigas ha dictat la ResolucióResolucióResolucióResolució     
númnúmnúmnúm....    531531531531    ////    2015201520152015    següent :

""""    Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Relatiu a delegació de funcions de l'alcalde en la Junta de Govern Local,

FetsFetsFetsFets    ::::

D'acord amb allò que disposa l'article 21, apartat 3r. de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del 
règim local, modificada per la Llei 11/1999 i la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents:

1. L'aprovació de l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovada i les 
seves modificacions, l'aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball . 
2. L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no 
expressament atribuïts al Ple, així com les seves modificacions. Així mateix, l'aprovació dels 
instruments de planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, l'aprovació dels 
instruments de gestió urbanística i dels projectes d 'urbanització complementaris. 
3. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o 
concessió i estiguin previstos en el pressupost de l 'exercici, així com les seves modificacions.
4. Les contractacions i les concessions de tot tipus quan el llur import no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, incloses les de caràcter 
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import  acumulat de totes 
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recuros ordinaris del pressupost del 
primer exercici, ni la quantia indicada. La delegació comprendrà les modificacions contractuals i les 
actualitzacions i revisions de preus, així com dels cànons, si s'escau. Sens perjudici de les 
delegacions efectuades als regidors en aquest àmbit.
5. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni 
la quantia indicada, en els supòsits següents:
- la de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupost .
- la de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic quan la seva alienació no es trobi 
prevista en el pressupost.
6.- El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat que comportarà:



a) L'aprovació de liquidacions i padrons fiscals i tributaris, que de forma individual o en el seu conjunt 
superin els 30.050,61 € i l'acceptació de les subvencions i l 'aprovació de la seva justificació.
b) L'autorització, la disposició de despeses i el reconeixement d'obligacions pels imports que superin 
les quanties establertes pels contractes menors, d'acord amb el que prescriu el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
sense perjudici de les delegacions efectuades als regidors en relació als inicis d'expedients i la 
contractació menor, i  l'aprovació del reconeixement general de les obligacions dels contractes 
administratius.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- La delegació entrarà en vigor avui dia 13 de juny de 2015.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Donar compte d'aquesta Resolució al plenari de la corporació en la primera sessió que se 
celebri.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat, així com donar-ne la publicitat i difusió necessàries .  

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d 'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient ."

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat.
Vist i plau

Granollers, 15 de juny de 2015 L'alcalde

Josep Mayoral i Antigas


