Projeces Estratègics i Comunicació
Projectes Estratègics i Comunicació
pl/Porxada 6, plta.baixa - 08401 Granollers. 938426858

La delegació de la competència inclou entre altres les funcions d’aprovació de l’inici de
l’expedient licitatori, l’aprovació de l’autorització i disposició de la despesa, l’obertura del
procediment d’adjudicació, la imposició de sancions per incompliment i les facultats
d’interpretar, modificar, revisar els preus, prorrogar, i resoldre el contracte, entre d’altres.
Tercer.- Delegar la competència, respecte dels contractes d’obres amb el valor estimat inferior
a 80.000’-€ (IVA exclòs) i, de serveis i subministraments amb el valor estimat inferior a 35.000’€ (IVA exclòs), tramitats mitjançant el procediment obert simplificat abreujat regulat a l’art.
159.6) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, als regidors delegats que ha
continuació s’indiquen:

Hisenda i Recursos Humans: Jordi Terrades i Santacreu
Organització i Societat del Coneixement : Jordi Terrades i Santacreu
Urbanisme i Habitatge: Mònica Oliveres i Guixer
Obres i Projectes: Albert Camps i Giró
Medi Ambient, Activitats i Espais Verds: Albert Camps i Giró
Salut Pública, Consum i Serveis Socials i Gent Gran i Igualtat de Gènere: Maria del Mar
Sánchez Martínez
Educació, Infància i Joventut: Francesc Arolas Pou.
Serveis, Mobilitat i Via Pública: Juan Manuel Segovia Ramos
Promoció econòmica: Andrea Canelo Matito
Cultura: Mireia López i Ontiveros
Esports: Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla
Civisme i Convivència: Rodolfo Benza Alegría
Participació Ciutadana i Barris: Rodolfo Benza Alegría
Nova Ciutadania i Seguretat Ciutadana: Rodolfo Benza Alegría
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Segon.- Delegar la contractació a la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació, les
contractacions i concessions de tota classe d’obres, serveis, subministrament, concessions de
serveis, concessions d’obres, els contractes administratius especials, i els contractes privats,
quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, incloent les eventuals pròrrogues sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superin ni el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada, exceptuant les
contractacions que responen a la modalitat de procediments oberts simplificats sumaris.

11775341443001054766 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Verificació CSV:

"Primer.- Modificar la resolució d’alcaldia núm 531/2015, de data 13 de juny de 2015, en el
sentit de deixar sense efecte la delegació de les competències en matèria de contractació,
d’acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De conformitat amb allo que preveu l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, (BOE de 22/12/1986), s'exposa al public tot seguit la part
dispositiva de l’esmentada Resolució:

B

En data 22 de juny de 2018, l'alcaldia va dictar la Resolució num. 4360/2018, en la que
s'acorda aprovar la delegació de les competències en materia de contractació
administrativa, d'acord amb l’art. 159.6) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, relatiu a la regulació dels procediments oberts
simplificats abreujats o sumaris.

A

ANUNCI

Projeces Estratègics i Comunicació
Projectes Estratègics i Comunicació
pl/Porxada 6, plta.baixa - 08401 Granollers. 938426858

Quart.- La present resolució entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
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La Secretària General

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Granollers, 27/06/2018
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Cinquè.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents».
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La delegació de la competència inclou entre altres les funcions d’aprovació de l’inici de
l’expedient licitatori, l’aprovació de l’autorització i disposició de la despesa, l’obertura del
procediment d’adjudicació, la imposició de sancions per incompliment i les facultats
d’interpretar, modificar, revisar els preus, prorrogar, liquidar, retorn de l’aval i resoldre el
contracte, entre d’altres .

A

Govern Obert i Transparència: Gemma Giménez Torres

