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DECRET D’ALCALDIA  
 
 
Atès que mitjançant Decret d´aquesta Alcaldia núm. 500/2019, de 21 de juny, es 
creen les àrees en què s’ha d’organitzar l’actuació municipal i s´efectua a favor dels 
regidors i regidores de la corporació una delegació general d’atribucions de gestió i 
resolució dels assumptes de les seves respectives regidories; 
 
Atès que mitjançant Decret d´aquesta Alcaldia núm. 536/2019, de 2 de juliol, es 
regula l´especificació de les facultats delegades per aquesta Alcaldia a favor dels 
regidors i regidores de la corporació que s´hi relacionen; 
 
Atès que a Cubelles el col·lectiu de gent gran representa el 20% de la població, de 
manera que amb la creació de la regidoria de la gent gran l'Ajuntament de Cubelles 
pretén donar un impuls a les polítiques per a la gent gran, treballant per a promoció i 
potenciació d'un envelliment actiu i saludable i per la promoció de l'autonomia personal 
i atenció a les persones grans en situació de dependència, donant suport i foment a les 
entitats de gent gran i creant i gestionant espais, recursos i projectes socials que donin 
resposta a les seves necessitats, demandes e interessos, utilitzant models d'atenció 
centrats en la persona com a model d'intervenció social on la gent gran siguin el centre 
de les polítiques per gent gran. 
 
Atès que aquestes circumstàncies fan necessària la modificació del règim de 
delegacions de funcions genèriques i específiques atorgada per aquesta Alcaldia a 
favor dels diferents regidors i regidores de la corporació; 

 
Atès que segons el previst als articles 21.3r i 23.4t de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i 53.2 i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d´abril, mitjançant el qual s´aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i altra legislació concordant, aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici 
de les seves atribucions, llevat de les expressament detallades a l’article 21.3 de 
l´esmentada Llei 7/1985 i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, que no poden ser objecte 
de delegació; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 

 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Modificar el règim general de competències delegades per aquesta Alcaldia 
mitjançant Decret d´Alcaldia núm. 500/2019, de 21 de juny, i efectuar una delegació 
general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de la respectiva regidoria al 
regidor que tot seguit es detalla: 
 
REGIDORA DE LA GENT GRAN 
 
Regidora delegada: Sra. Alexandra Corvillo Carmona 

 
Segon.- Modificar el règim específic de facultats delegades per aquesta Alcaldia a 
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favor dels regidors i regidores de la Corporació efectuades mitjançat Decret 
d´Alcaldia núm. 5 3 6 /2019, de 2 de juliol, que quedarà establert de la manera que 
tot seguit es detalla: 
 

  REGIDORIA DE LA GENT GRAN 

  Regidora delegada: Sra. Alexandra Corvillo Carmona 

1. Envelliment actiu: Promoció i gestió d’activitats per la gent gran 

2. Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones grans en situació de 
dependència 

3. Suport i foment d’entitats de gent gran 

4. Promoció i gestió d’espais/recursos per la gent gran 

5. Creació i execució de projectes socials pel col·lectiu de la gent gran 

6. Gestió de les subvencions del corresponent àmbit. Proposar a l´òrgan competent 
– segons la quantia - l’aprovació de les bases reguladores de subvencions a 
entitats o particulars per al finançament d’activitats que es creguin d’interès 
general d’acord amb el pressupost de la corporació, en els termes de 
l´ordenança general de subvencions, així com el seu atorgament i aprovació o 
denegació de la justificació corresponent 

7. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències delegades 

8. Gestió de convenis en la matèria delegada sempre que les eventuals aportacions 
econòmiques estiguin previstes pressupostàriament i elaborar la proposta 
d’aprovació a l´òrgan competent 

9. Efectuar dintre de l’àmbit de les  seves competències les contractacions i 
concessions de tot tipus a partir de mil euros (1.000,01€) i fins a  cinc mil euros 
(5.000,00 €) de Valor Estimat del Contracte. 

10. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el Valor 
Estimat del Contracte superi els 5.000 € 

11. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria 

12. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat 

 
Tercer.- Les delegacions general i específica a favor de l´esmentada regidora a 
les que abans s’ha fet referència, comportaran tant la facultat de direcció de la 
Regidoria corresponent, com la seva gestió, fins i tot la signatura de quants 
documents de tràmit o definitius, incloses les propostes de resolució, siguin 
necessàries per l’execució de l’esmentada. 

 
Quart.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels 
límits d’aquesta delegació, no sent susceptible de ser delegades pels seus 
titulars en un altre òrgan o regidor/a. 
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Cinquè.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des 
de la data de la seva notificació a la regidora afectada, i tindran caràcter 
indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació  d’aquesta Alcaldia. 

 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a la regidora afectada, entenent-se acceptada 
la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores 
següents no es manifesta res en contra. 

 
Setè.- Notificar aquesta resolució als diferents departaments de l´Ajuntament. 
 
Vuitè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que 
tingui lloc i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i a la web 
municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del text legal abans 
esmentat.” 
 
Cubelles, 14 de maig de 2020 
 

En dóna fe; 
L’ALCALDESSA      LA SECRETÀRIA GENERAL 
 
Rosa M. Fonoll i Ventura     Carme López-Feliu i Font 
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