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

Resolució

 

Assumpte: Modificació de les delegacions d'atribucions de l'alcalde a la Junta de Govern 
Local.

Número Expedient: 2/2022/289

Fets

1. Un cop celebrades les eleccions locals i dins de les mesures de configuració del nou 
cartipàs municipal, mitjançant resolució d’alcaldia E-4312/2019, de 15 de juny, es va 
determinar el règim de delegacions de competències de l’alcalde a la Junta de Govern Local 
durant aquest mandat, posteriorment modificat per la resolució E-1734/2021, de 4 de març.

2. A les Bases d’execució del pressupost d’enguany s’especifiquen els llindars econòmics en 
matèria de gestió de la despesa i els ingressos, així com els òrgans municipals competents, 
per la qual cosa convé adaptar la redacció de determinades delegacions conferides a les 
determinacions de dites Bases d’execució.

3. Per tal de comptar amb un únic text que reculli les delegacions que l’Alcaldia ha estimat 
pertinent conferir a favor de la Junta de Govern Local pel present mandat, i de les posteriors 
modificacions, es fa necessari una actualització d’aquest règim de delegacions per a 
facilitar-ne la consulta.

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 per part de l’alcaldia.

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

Resolc

Primer.- Modificar el règim de delegacions de competències de l’Alcaldia a la Junta de 
Govern Local, aprovat per resolució E-4312/2019, de 15 de juny, i posteriorment modificat 
per la resolució E-1734/2021, de 4 de març, en el sentit d’adaptar la redacció de 
determinades delegacions a les determinacions de les Bases d’execució del pressupost en 
matèria de gestió de la despesa i els ingressos, d’acord amb els fets i fonaments de dret 
invocat.
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Segon.- Actualitzar l’esmentat règim de delegacions de competències de l’Alcaldia a la 
Junta de Govern Local, establert en el punt quart de la Resolució E-4312/2019, de 15 de 
juny, amb incorporació de les presents modificacions i les efectuades amb anterioritat, amb 
efectes des de la data de la present resolució, que en el successiu restarà conformat en els 
termes següents:

“Actualització de la delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local. 

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 establerts a les 
Bases d’execució del pressupost. 

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, conforme 
l’establert a les corresponents Bases d’execució del pressupost tant en matèria de gestió de 
la despesa com dels ingressos. 

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.
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m) Aprovar tot tipus de conveni administratiu que impliqui l’aprovació simultània d’alguna 
despesa.”

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, i difondre el seu contingut mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent 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. 

Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, pel seu coneixement i 
efectes.

Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, per donar compliment al que preveuen 
els articles 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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