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Núm. Resolució: E-4312/2019

Cartipàs municipal i constitució de l'Ajuntament (289)
Assumpte: Designació dels membres de la Junta de Govern Local, règim de sessions i
competències delegades
Número Expedient: 3/2019/289
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, en particular pel que fa
a la Junta de Govern Local.
El municipi de Granollers té una població superior als 5.000 habitants, i d’acord amb la
regulació ha de disposar de la Junta de Govern Local, com a òrgan col.legiat obligatori.
Fonaments de dret:
De conformitat amb el que preveuen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, reguladora de
les bases de règim local, la Junta de Govern Local és d’existència obligatòria en aquest
Municipi. Igualment, l’obligatorietat d’existència de la Junta de Govern Local també es regula
als articles 48 i 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Reglament Orgànic Municipal estableix, als seus articles 12è i 13è, capítol III, sobre la
Junta de Govern Local, la composició i competències d’aquest òrgan col.legiat, d’existència
obligatòria als municipis de més de 5.000 habitants.
Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,
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Resolc:
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local com a òrgan col.legiat de caràcter obligatori.
Segon.- Designar membres de la Junta de Govern Local, sota la presidència d’aquesta
Alcaldia, als tinents d’alcalde següents:
Primera tinent d’alcalde Sra. Alba Barnusell Ortuño
Segon tinent d’alcalde Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Tercera tinent d’alcalde Sra. Andrea Canelo Matito
Quart tinent d’alcalde Sr. Francesc Arolas Pou
Cinquena tinent d’alcalde Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sisè tinent d’alcalde Sr. Jordi Terrades Santacreu
Setena tinent d’alcalde Sra. Gemma Giménez Torres
Vuitè tinent d’alcalde Sr. Albert Camps Giró
Tercer.- Fixar que la Junta de Govern Local celebrarà sessions ordinàries setmanals tots els
dimarts a les 17:00 h. Durant el període vacacional, l’alcalde podrà flexibilitzar aquesta
periodicitat. Si el dimarts és un dia festiu, la sessió se celebrarà el dia hàbil posterior.
Quart.- Determinar que correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’alcalde en
l’exercici de les seves atribucions, així com les competències que l’alcalde li delega
expressament, i que són les següents:
a) L'aprovació de l'oferta pública d'ocupació i les seves modificacions.
b) L'aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos
de provisió de llocs de treball.
c) L'aprovació dels instruments de planejament que desenvolupi el planejament general no
expressament atribuïts al Ple.
d) L'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització
complementaris.
e) L'aprovació dels projectes d'obres per imports superiors als dels llindars dels contractes
menors.
f) La contractació administrativa per imports superiors als dels llindars fixats per als
procediments oberts simplificats abreujats.
g) L'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu
valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions
d’euros, així com l'alienació del patrimoni quan el seu valor no superi la quantia indicada.
h) 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 superin els trenta mil euros.
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- L'autorització, la disposició de despeses i el reconeixement d'obligacions pels imports que
superin les quanties establertes per als contractes menors i per als contractes tramitats
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat.
i) Aprovar les bases generals i específiques per atorgar subvencions mitjançant concurrència
competitiva, així com l’atorgament i justificació de les mateixes.
j) Aprovar les bases generals i específiques per atorgar beques i premis mitjançant
concurrència competitiva, així com l’atorgament i justificació dels mateixos.
k) Aprovar les bases generals i específiques per atorgar ajuts de caràcter econòmic
mitjançant concurrència competitiva, així com l’atorgament i justificació dels mateixos.
l) Aprovar el Pla de prevenció de riscos laborals, així com la planificació preventiva anual
que se’n derivi i els protocols de gestió que siguin necessaris.
m) Aprovar tot tipus de conveni administratiu que impliqui l’aprovació simultània d’alguna
despesa.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals i publicarla 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.
Setè.- 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
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