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Alcaldia  
Secretaria  
pl.Porxada 6, 2a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426603  Fax: 938795696  alcaldia@granollers.cat  

Resolució

 

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:

1. Mitjançant Resolució d’alcaldia núm. E-4310/2019, es van establir les delegacions 
genèriques i específiques envers les matèries que formen part de les àrees en que 
s’organitza l’actuació municipal, a favor dels tinents d’alcalde i regidors de la Corporació.

2. En el decurs de l’activitat administrativa s’ha detectat un error en el punt tercer c) i en el 
punt quart de l’esmentada resolució, en l’àmbit contractual, que fa necessari la seva 
modificació per tal de dotar d’una major celeritat i eficàcia, en l’actuació municipal, pels 
següents motius:

- Des del Servei d’Intervenció les obligacions s’agrupen en una sola llista , per tal que siguin 
aprovades pel regidor delegat d’Hisenda, amb l’excepció de les certificacions d’obra que 
estan aprovades per la Junta de Govern Local.

- L’agilitat i celeritat necessàries en el Procediment obert simplificat , en la seva versió 
abreujada , fan necessària que l’aprovació de l’expedient , en totes les fases recaigui en el 
regidor delegat d’Hisenda.

Per la qual cosa, el punt Tercer.c) diu: 

- L'autorització i disposició de despeses i el reconeixement d’obligacions pels imports que no 
superin les quanties establertes per als contractes menors

i hauria de dir el següent:

- L'autorització i disposició de despeses pels imports que no superin les quanties establertes 
per als contractes menors
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En el punt Quart, s’ha d’afegir:

Quart: Delegar específicament al regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Contractació, sr. 
Jordi Terrades Santacreu, les competències següents: 

....El reconeixement d'obligacions de despeses econòmiques d'acord amb les Bases 
d'execució del Pressupost

... L’autorització , la disposició de despesa  pels imports dels procediments oberts 
simplificats abreujats

 
3. Mitjançant Resolució d’alcaldia núm. E-4312/2019, es van determinar les delegacions les 
competències que l’alcalde li delega expressament a la Junta de Govern Local 

4. En el decurs de l’activitat administrativa s’ha detectat un error en el punt quart.h)  de 
l’esmentada resolució, en l’àmbit contractual, que fa necessari la seva modificació per tal de 
dotar d’una major celeritat i eficàcia, en l’actuació municipal, pels següents motius:

- Des del Servei d’Intervenció les obligacions s’agrupen en una sola llista des de 
comptabilitat  , i s’aproven pel regidor delegat d’Hisenda.

Per la qual cosa, el punt Quart.h) diu: 

- L’autorització, la disposició de despesa 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

ha de dir: 

- L'autorització i la disposició de despeses derivades de la contractació administrava per 
imports superiors als dels llindars fixats per als procediments oberts simplificats abreujats. 

Fonaments de dret:

1.- Resolucions  E-4310/2019 i  E-4312/2019, relatives a la delegació de competències de 
l’alcalde als tinents d’alcalde , als regidors delegats i a la Junta de Govern Local dins el 
Cartipàs municipal i Constitució de l’Ajuntament

2.- Article 109.2 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques pel que fa a rectificar els errors materials dels seus actes.

Resolc: 

Primer.- Esmenar l’error material detectat en les resolució E-4310/2019 relativa a la 
delegació de competències de l’alcalde als tinents d’alcalde i als regidors de la Corporació, 
en el sentit següent:
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En el punt Tercer.c) on diu: 

- L'autorització i disposició de despeses i el reconeixement d’obligacions pels imports que no 
superin les quanties establertes per als contractes menors

i hauria de dir el següent:

- L'autorització i disposició de despeses pels imports que no superin les quanties establertes 
per als contractes menors

En el punt Quart, s’ha d’afegir:

Quart: Delegar específicament al regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Contractació, sr. 
Jordi Terrades Santacreu, les competències següents: 

....El reconeixement d'obligacions de despeses econòmiques d'acord amb les Bases 
d'execució del Pressupost

... L’autorització , la disposició de despesa  pels imports dels procediments oberts 
simplificats abreujats

d’acord amb els fets i fonaments de dret invocats i els imports indicats 

Segon: Esmenar l’error material detectat en les resolució E-4312/2019 relativa a la 
delegació de competències de l’alcalde a la Junta de Govern Local, en el sentit següent:

En el punt Quart.h) diu: 

- L’autorització, la disposició de despesa 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

ha de dir: 

- L'autorització i la disposició de despeses derivades de la contractació administrava per 
imports superiors als dels llindars fixats per als procediments oberts simplificats abreujats.

d’acord amb els fets i fonaments de dret invocats i els imports indicats 

Tercer: Donar compte d’aquestes modificacions al plenari de la Corporació en la primera 
sessió que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 del ROF.

Quart: Notificar aquestes resolucions als grups municipals i publicar-la al BOP, AL dogc, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre , 
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pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens 
locals.

Cinquè: Difondre el contingut d’aquestes resolucions , de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del 
que disposen a la Llei 19/2013, de 9 de desembre i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya
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Granollers, 03/03/2021

El Secretari General,

Granollers, 04/03/2021

L'Alcalde
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