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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 en els regidors i 
regidores de la corporació.

Número Expedient: 1/2022/289

Fets

1. Un cop celebrades les eleccions locals i dins de les mesures de configuració del nou 
cartipàs municipal, mitjançant resolució d’alcaldia E-4310/2019, de 15 de juny, es va 
determinar el règim de delegacions de competències de l’alcalde en els regidors i regidores 
de la corporació durant aquest mandat, posteriorment modificat per les resolucions E-
5499/2019, de 30 de juliol, E-1734/2021, de 4 de març, E-11454/2021, de 15 de novembre i 
E-12083/2021, d’1 de desembre de 2021.

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. D’altra banda, en aquests moments es considera necessari efectuar una modificació del 
règim de delegacions, per una part, amb l’objecte de millorar la redacció d’algun apartat que 
es presta a confusió i, per una altra, amb l’objecte de conferir als regidors i regidores 
competents per raó de la matèria les facultats d’autorització d’ús de bens de domini públic, 
així com l’aprovació de convenis individuals de formació pràctica i, si escau, l’aprovació 
simultània de la corresponent despesa, dins els límits establerts a les Bases d’execució del 
pressupost, a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació administrativa.

4. I degut a que en els mesos de novembre i desembre de l’any 2021 s’han produït canvis 
en la titularitat de les regidories d’Urbanisme i Planejament i d’Habitatge i s’han conferit 
noves delegacions en aquests àmbits, per tal de comptar amb un únic text que reculli les 
delegacions que l’Alcaldia ha estimat pertinent conferir a favor dels regidors i regidores de la 
corporació, 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 
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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.- Modificar el règim de delegacions de competències de l’Alcaldia en els regidors i 
regidores de la corporació, aprovat per resolució E-4310/2019, de 15 de juny, i posteriorment 
modificat per les resolucions E-5499/2019, de 30 de juliol, E-1734/2021, de 4 de març, E-
11454/2021, de 15 de novembre i E-12083/2021, d’1 de desembre de 2021, en el sentit 
següent:

 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.

 Millorar la redacció d’algun apartat que es presta a confusió.
 Incloure dins la delegació genèrica als regidors i regidores competents per raó de la 

matèria les facultats (i) d’autorització d’ús de bens de domini públic i (ii) l’aprovació 
de convenis individuals de formació pràctica i, si escau, l’aprovació simultània de la 
corresponent despesa, dins els límits establerts a les Bases d’execució del 
pressupost.

Segon.- Actualitzar l’esmentat règim de delegacions de competències de l’Alcaldia en els 
regidors i regidores de la corporació, establert en els punts primer a novè de la Resolució E-
4310/2019, 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 en els regidors i regidores de la 
corporació. 

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:

COORDINACIÓ DE GOVERN Alba Barnusell Ortuño

Àmbit de Planificació estratègica i Governança Alba Barnusell Ortuño
Àmbit de Comunicació i Imatge i promoció de ciutat Álvaro Ferrer Vecilla
Àmbit de Cooperació i Drets Humans Álvaro Ferrer Vecilla

ÀREA DE SERVEIS GENERALS Jordi Terrades Santacreu

Àmbit d’Hisenda Jordi Terrades Santacreu
Àmbit de Contractació i Patrimoni Jordi Terrades Santacreu
Àmbit de Recursos Humans i Organització Jordi Terrades Santacreu
Àmbit de Sistemes tecnològics i societat del coneixement Jordi Terrades Santacreu

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT Albert Camps Giró
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Àmbit d’Urbanisme i Planejament Gemma Giménez Torres 
Àmbit d’Habitatge Sergi Fernández Bernal
Àmbit d’Obres i Projectes Albert Camps Giró
Àmbit de Medi Ambient i Espais Verds Albert Camps Giró
Àmbit de Transició energètica i mobilitat Juan Manuel Segovia Ramos
Àmbit d’Activitats, Instal·lacions i Protecció civil Juan Manuel Segovia Ramos
Àmbit de Serveis i Via Pública Andrea Canelo Matito

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ Francesc Arolas Pou

Àmbit d’Educació Francesc Arolas Pou
Àmbit d’Infància i Adolescència Francesc Arolas Pou
Àmbit d’Esports Álvaro Ferrer Vecilla
Àmbit de Salut pública i Consum Mª del Mar Sánchez Martínez
Àmbit de Serveis Socials i Gent Gran Mª del Mar Sánchez Martínez
Àmbit d’Igualtat de Gènere i LGTBI+ Mª del Mar Sánchez Martínez
Àmbit de Civisme, Convivència i Relacions amb la Comunitat Rudy Benza Alegría
Àmbit de Nova ciutadania Rudy Benza Alegría
Àmbit de Seguretat Ciutadana Rudy Benza Alegría

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA
I PARTICIPACIÓ Andrea Canelo Matito

Àmbit de Cultura Maria Villegas Rueda
Àmbit de Joventut Francesc Arolas Pou
Àmbit Roca Umbert Pietat Sanjuan Trujillo
Àmbit de Promoció Econòmica Gemma Giménez Torres
Àmbit de Processos Participatius Andrea Canelo Matito

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

d) La contractació administrativa que la llei qualifica com a contractes menors.

e) L’aprovació de projectes i plans de seguretat en el treball per import d’acord amb els 
llindars establerts a les Bases d’execució del pressupost. 

f) L'exercici de la potestat sancionadora per infracció de les ordenances municipals o de 
qualsevol altra normativa d'aplicació per l'Ajuntament.
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g) La imposició de multes coercitives en l’exercici de la potestat d’execució forçosa.

h) L’aprovació de convenis individuals de formació pràctica, i si escau, l’aprovació simultània 
de la corresponent despesa, l’import de la qual no superi el límit de les quanties establertes 
a les Bases d’execució del pressupost anualment. 

i) L’atorgament o denegació d'autoritzacions sobre béns de domini públic en l’àmbit de la 
regidoria. 

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

- L’autorització i la disposició de despeses i el reconeixement d’obligacions d’import inferior a 
cinc mil euros, d’acord amb les Bases d’execució del pressupost pel que fa al procediment 
especial de PRODES. 

- El reconeixement d'obligacions de despeses econòmiques, d'acord amb les Bases 
d'execució del pressupost.

- La contractació administrativa pels procediments oberts simplificats abreujats.

- 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 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.

Setè.- Delegar específicament a la regidora Sra. Gemma Giménez Torres 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.”

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. 
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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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