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Núm. Resolució: E-4310/2019

Cartipàs municipal i constitució de l'Ajuntament (289)
Assumpte: Delegació de funcions de l'Alcalde en els regidors i regidores
Número Expedient: 5/2019/289
Fets:
En data 26 de maig de 2019 es van celebrar les Eleccions Municipals, convocades
mitjançant Reial Decret 209/2019 d’1 d’abril. La Junta Electoral de Zona de Granollers ha
remès en data 31 de maig de 2019 l’acta de proclamació dels electes que han de formar part
del Consistori.
A la sessió plenària extraordinària del dia 15 de juny de 2019 es va dur a terme la constitució
de l’Ajuntament i l’elecció de l’alcalde. Constituïda la nova corporació municipal, resulta
necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal.
Un cop constituït el nou Ajuntament i els diferents regidors han pres possessió dels seus
càrrecs, a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal, l’alcalde pot conferir
delegacions a favor dels diferents regidors i regidores.
Fonaments de dret:
L’article 21, apartats 1 i 3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local, així com
l’article 53.3 del Text refós del règim local aprovat per decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril,
regulen les atribucions delegables de l’Alcaldia.
Els articles 7 i 10 del Reglament Orgànic Municipal determinen la possibilitat de la delegació
de competències per part de l’Alcaldia.
Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,
Resolc:
Primer.- Establir les delegacions genèriques i específiques envers les matèries que formen
part de les àrees en què s’organitza l’actuació municipal, a favor dels tinents d’alcalde i
regidors i regidores següents:
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COORDINACIÓ DE GOVERN

Sra. Alba Barnusell Ortuño

Àmbit de Planificació estratègica i Governança
Àmbit de Comunicació Imatge i promoció de ciutat
Àmbit de Cooperació i Drets Humans

Sra. Alba Barnusell Ortuño
Sr. Álvaro Ferrer Vecilla
Sr. Álvaro Ferrer Vecilla

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Sr. Jordi Terrades Santacreu

Àmbit d’Hisenda
Sr. Jordi Terrades Santacreu
Àmbit de Contractació i Patrimoni
Sr. Jordi Terrades Santacreu
Àmbit de Recursos Humans i Organització
Sr. Jordi Terrades Santacreu
Àmbit de Sistemes tecnològics i societat del coneixement
Sr. Jordi Terrades Santacreu
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Sr. Albert Camps Giró

Àmbit d’Urbanisme, Planejament i Habitatge
Àmbit d’Obres i Projectes
Àmbit de Medi Ambient i Espais Verds
Àmbit de Transició energètica i mobilitat
Àmbit d’Activitats, instal.lacions i Protecció civil
Àmbit de Serveis i Via Pública

Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sr. Albert Camps Giró
Sr. Albert Camps Giró
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

Sr. Francesc Arolas Pou

Àmbit d’Educació i Infància
Sr. Francesc Arolas Pou
Àmbit d’Esports
Sr. Álvaro Ferrer Vecilla
Àmbit de Salut pública i Serveis Socials
Sra. M.del Mar Sánchez Martínez
Àmbit d’Igualtat
Sra. M.del Mar Sánchez Martínez
Àmbit de Civisme, Convivència i Relacions amb la Comunitat
Sr. Rudy Benza Alegría
Àmbit de Nova ciutadania
Sr. Rudy Benza Alegría
Àmbit de Seguretat Ciutadana
Sr. Rudy Benza Alegría
ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA
I PARTICIPACIÓ
Sra. Andrea Canelo Matito
Àmbit de Cultura
Àmbit de Joventut
Àmbit Roca Umbert
Àmbit de Promoció Econòmica
Àmbit de Processos Participatius

Sra. Maria Villegas Rueda
Sr. Francesc Arolas Pou
Sra. Pietat Sanjuan Trujillo
Sra. Gemma Giménez Torres
Sra. Andrea Canelo Matito
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Segon.- A la Coordinadora de Govern li correspon exercir la coordinació i el control de totes
les àrees.
Tercer.- La delegació genèrica de funcions de gestió, direcció i resolució comprèn:
a) La representació de l'Ajuntament en l'àmbit competencial i funcional de la regidoria.
b) La convocatòria i presidència de les sessions dels òrgans de govern dels organismes
autònoms i dels consells sectorials compresos en l’àmbit de la regidoria.
c) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat que
comporta:
- L'aprovació de liquidacions i padrons fiscals i tributaris, que de forma individual o en el seu
conjunt no superin els trenta mil euros.
- L'autorització, la disposició de despeses i el reconeixement d'obligacions pels imports que
no superin les quanties establertes per als contractes menors.
d) La contractació administrativa que la llei qualifica com a contractes menors.
e) L’aprovació de projectes i plans de seguretat en el treball, quan el seu import coincideixi
amb el dels llindars dels contractes menors.
f) L'exercici de la potestat sancionadora per infracció de les ordenances municipals o de
qualsevol altra normativa d'aplicació per l'Ajuntament.
g) La imposició de multes coercitives en l’exercici de la potestat d’execució forçosa.
Quart.- Delegar específicament al regidor d'Hisenda i Recursos Humans, Sr. Jordi Terrades
Santacreu, les competències següents:
- La disposició de despeses econòmiques amb import igual o inferior a cinc mil euros, així
com el reconeixement d’obligacions de despeses econòmiques, d’acord amb les Bases
d’Execució del Pressupost.
- Els nomenaments de personal funcionari interí.
- La contractació temporal de personal laboral, així com la formalització dels documents
associats a tot el període de la vinculació.
Cinquè.- Delegar específicament la gestió i resolució en matèria de responsabilitat
patrimonial i en matèria d'autoritzacions sobre béns de domini públic a la regidora Sra.
Andrea Canelo Matito.
Sisè.- Delegar específicament a la regidora de Serveis Socials, la Sra. Maria del Mar
Sánchez Martínez, la competència per a aprovar les bases generals i específiques per als
ajuts de caràcter social, així com per al seu atorgament.
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Setè.- Delegar específicament a la regidora Sra. Mònica Oliveres i Guixer el vistiplau dels
certificats de caràcter urbanístic.
Vuitè.- Delegar específicament a la regidora Sra. Alba Barnusell Ortuño les matèries de
Govern Obert i les matèries de Transparència.
Novè.- En cas d’absència per qualsevol motiu del president o presidenta de l’àrea i també
dels regidors i regidores delegats, les delegacions s’entendran abocades per l’Alcaldia sense
necessitat de resolució expressa.
Desè.- Donar compte d'aquesta resolució al plenari de la corporació en la primera sessió
que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 del ROF.
Onzè.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals i
publicar-la al Butlletí Oficial de la província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels ens locals.
Dotzè.- Difondre el contingut d’aquesta aquesta resolució, de conformitat amb el principi de
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del
que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i
Bon govern i la Llei 19/5014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i
Bon Govern de Catalunya.

L'Alcalde

La Secretària General

Signat digitalment per JOSEP MAYORAL
ANTIGAS
Data: 15/06/2019 14:03:36

Signat digitalment per TCAT P CATALINA
DOLORES VICTORY MOLNE - DNI 42943310X
Data: 15/06/2019 12:27:35

Granollers, 15/06/2019

Granollers, 15/06/2019
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