Divendres, 26 de juny de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Granollers
Secretaria
ANUNCI
En data 13 de juny de 2015, l'alcalde de Granollers va dictar la Resolució núm. 530/2015, del següent tenor:
"Identificació de l'expedient:
Relatiu a delegació de l'exercici d'atribucions de l'alcalde en regidors de la corporació.
Fets:
Com a conseqüència de les Eleccions Locals celebrades el darrer dia 24 de maig de 2015, s'han produït canvis en els
membres electes que formen l'actual Consistori, i que han estat formalment proclamats per la Junta Electoral de Zona
de Granollers, el dia 29 de maig següent.
L'Ajuntament en ple s'ha constituït el dia 13 de juny de 2015, i els diferents regidors han pres possessió dels seus
càrrecs.
Fonaments de dret:
Atès allò que disposen els articles 7 i 10 del Reglament Orgànic Municipal en relació amb l'article 21, apartats 1 i 3 de la
Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local, i l'article 53.3 del Text refós del Règim Local aprovat per D.L. 2/2003
de 28 d'abril, sobre atribucions delegables de l'Alcaldia.
Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,
Resolc:
Primer.- Delegar genèricament les funcions de direcció i gestió, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers, així com l'exercici de les potestats d'execució forçosa i sancionadora, en les
matèries pròpies de la competència municipal que a continuació s'indicaran, en els regidors següents:
ÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ.
Comunicació i Relacions Institucionals: Alba Barnusell i Ortuño.
Serveis Jurídics i Contractació: Alba Barnusell i Ortuño.
Programació i processos estratègics: Alba Barnusell i Ortuño.
ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA.
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Hisenda i Recursos Humans: Jordi Terrades i Santacreu.
Organització i Societat del Coneixement: Jordi Terrades i Santacreu.
Promoció econòmica: Andrea Canelo Matito.
ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT.
Obres i Projectes: Albert Camps i Giró.
Medi Ambient, Activitats i Espais Verds: Albert Camps i Giró.
Urbanisme i Habitatge: Mònica Oliveres i Guixer.
Serveis, Mobilitat i Via Pública: Juan Manuel Segovia Ramos.
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA.
Cultura: Mireia López Ontiveros.
Educació: Francesc Arolas Pou.
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Esports: Álvaro Daniel Ferrer Vecilla.
Joventut: Sílvia Rodriguez López.
ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR.
Salut Pública i Serveis Socials: M. del Mar Sánchez Martínez.
Igualtat: M. del Mar Sánchez Martínez.
Cooperació i Solidaritat: Sílvia Rodriguez López.
Civisme i Convivència: Rodolfo Benza Alegria "Rudy".
Participació ciutadana i Barris: Rodolfo Benza Alegria "Rudy".
Nova Ciutadania: Rodolfo Benza Alegria "Rudy".
Seguretat Ciutadana: Rodolfo Benza Alegria "Rudy".
Segon.- Acordar que la delegació genèrica comprendrà:
1. La representació de l'Ajuntament en l'àmbit de les matèries objecte de delegació, consells sectorials, inclosa la
signatura.
2. La convocatòria i presidència, en absència de l'alcalde, de les sessions dels òrgans de govern dels organismes
autònoms i dels consells sectorials compresos en les matèries delegades.
3. La direcció, inspecció i impulsió dels serveis i les obres per part dels regidors competents en l'Àrea de Territori i
Ciutat.
4. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, l'autorització i disposició de despeses
fins al límit de 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, l'aprovació del
reconeixement de les obligacions si existeixen bases específiques que així ho estableixin i quan per la naturalesa dels
expedients calgui unificar aquesta fase amb les anteriors i sigui competent per aquestes per l'import.
5. L'aprovació de liquidacions i padrons fiscals i tributaris, que de forma individual o en el seu conjunt no superen els
30.000.00 EUR, inclosos els impostos que puguin determinar-se als expedients que resolen, en funció de la seva
atribució, de forma definitiva.
6. L'exercici de la potestat sancionadora, per faltes de desobediència a l'autoritat o per infracció de les ordenances
municipals o de qualsevol altra normativa externa d'aplicació per l'Ajuntament quan correspongui a l'Alcaldia, així com,
la imposició de multes coercitives en l'exercici de la potestat d'execució forçosa.
7. L'aprovació de les bases per a la concessió de premis i beques i la seva concessió sempre que el seu import no
excedeixi dels 5.000,00 EUR.
8. L'atorgament de llicències per activitats autoritzables.
9. Ordenar la publicació, l'execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.

Tercer.- Conferir, amb caràcter exclusiu, al regidor delegat d'Hisenda i Recursos Humans la competència pel
reconeixement d'obligacions per a despeses amb les que existeixi de forma prèvia la corresponent autorització i
disposició, excepte per als contractes d'obres licitats d'acord amb 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, adjudicats per la Junta de Govern Local o el Ple.
Quart.- Delegar l'exercici d'atribucions de l'alcalde en matèria de responsabilitat patrimonial l i en matèria
d'autoritzacions sobre béns de domini públic d'ús públic, en el regidor Juan Manuel Segovia Ramos, que inclou l'inici i la
resolució dels expedients que es tramitin d'aquesta matèria.
Cinquè.- Acordar que les delegacions tindran efecte a partir del dia d'avui dia 13 de juny de 2015.
Sisè.- Donar compte d'aquesta Resolució al plenari de la corporació en la primera sessió que se celebri.
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10. La resolució dels expedients de contractació en la seva modalitat de contractes menors, l'inici dels tràmits,
l'autorització de la despesa dels procediments negociats i l'inici dels tràmits dels procediments oberts i restringits en
matèria de contractació administrativa.
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Setè.- Notificar la resolució als interessats i als grups municipals i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, Diari
Oficial de la Generalitat, Butlletí d'Informació Municipal i tauler d'edictes municipal.
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Granollers, 15 de juny de 2015
La secretària general accidental, M. Àngels Badia i Busquets

https: //bop.diba.cat

●
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DL: B-41698-2002
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