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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 d’atribucions de l’alcalde en els regidors i regidores, en l’àmbit 
d’Urbanisme i Planejament.

Número Expedient: 11/2021/289

Fets

1. En data 15 de juny de 2019, l'Alcaldia va dictar la resolució núm. E-4310/2019, per la qual 
s’acordava 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/res relacionats a la resolució esmentada, posteriorment modificada per 
les resolucions E-5499/2019, de 30 de juliol, i E-1734/2021, de 4 de març.

2. En data 20/10/2021 la regidora Mónica Oliveres Guixer, fins aquell moment regidora 
delegada de l’Àmbit d’Urbanisme, Planejament i Habitatge, va renunciar al càrrec de 
regidora, de la qual cosa es va donar compte al Ple municipal celebrat el dia 26/10/2021. 
Davant d’aquesta circumstància es fa necessari instrumentar una nova delegació de 
competències, la qual es vol referir a les competències en matèria d’Urbanisme i 
Planejament, a favor de la tinent d’alcalde Gemma Giménez Torres.

Fonaments de dret 

L’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
concordança amb l’article 53.3 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, i altra legislació concordant, pel 
que fa a la possibilitat de delegar l’exercici de determinades atribucions als membres de la 
corporació per part de l’alcaldia.

Per tot l’exposat i en ús de les atribucions que m’atorga la legislació vigent,

Resolc

Primer.- Delegar amb caràcter genèric les competències en matèria d’Urbanisme i 
Planejament a favor de la tinent d’alcalde Gemma Giménez Torres.
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Segon.- Delegar específicament a la regidora Sra. Gemma Giménez Torres el vistiplau dels 
certificats de caràcter urbanístic.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
compliment del que disposa l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, i demés legislació concordant, amb indicació de que aquesta delegació tindrà 
efecte des de l’endemà de la data de la present resolució.

Quart.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al portal de transparència municipal, en compliment del 
que disposa la legislació vigent en matèria de transparència, accés a la informació i bon 
govern.

Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la persona interessada, pel seu coneixement i 
efectes.

Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, per donar compliment al que preveu l’article 
38 i 44.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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Granollers, 15/11/2021

El Secretari General,

Granollers, 15/11/2021

L'Alcalde
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