
 
         
 

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 500/2019 
 
Atès que el Ple reunit el dia 15 de juny de 2019 va acordar el nomenament de l’Alcaldia a 
favor de la Sra. Rosa Montserrat Fonoll i Ventura de conformitat amb allò que disposa 
l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i amb 
l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta Alcaldia 
considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 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, procedir a 
l’establiment d’un règim de delegacions de competències, a favor de diferents regidors i 
regidores; 
 
Atès que de conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència anteriorment, aquesta 
Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de les expressament 
detallades a l’article 23.3 de l´esmentada Llei 7/1985 i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003,  
que no poden ser objecte de delegació; 
 
Atès que per a un millor funcionament de l´Ajuntament aquesta Alcaldia considera 
convenient efectuar 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, 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
 

HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar a favor dels regidors i regidores de la corporació que a continuació es 
relacionen, una delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les 
seves respectives Regidories, que queden relacionades de la següent manera:   
 
ALCALDIA:   
 

URBANISME I PLANEJAMENT 
 
SEGURETAT CIUTADANA 
 
INTEGRACIÓ EUROPEA 

 
Alcaldessa: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura  
 
REGIDORIA D’ENSENYAMENT: 
 
Regidora delegada: Sra. Ester Soler i Teruel 
 
REGIDORIA DE CULTURA: 

 
Regidora delegada Sra. Ester Soler i Teruel 
 
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL: 
 
Regidora delegada: Sra. Alexandra Corvillo Carmona 



 
 
REGIDORIA DE PATRIMONI LOCAL: 
 
Regidora delegada: Sra. Alexandra Corvillo Carmona 
 
REGIDORIA D´ESPAI PÚBLIC: 
 
Regidor delegat: Sr. Josep M. Hugué i Oliva 
 
REGIDORIA D´EMPRESA I EMPRENEDORIA: 
  
Regidora delegada: Sra. Trinidad Vicente Bernal 
 
REGIDORIA DE  TURISME, COMERÇ I FIRES: 
 
Regidora delegada: Sra. Trinidad Vicente Bernal 
 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT:   
 
Regidor delegat: Sr. Josep Maria Hugué i Oliva 
 
REGIDORIA D’ESPORTS: 
 
Regidor delegat: Sr. Narcís Pineda i Oliva 
 
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ATENCIÓ CIUTADANA: 
 
Regidor delegat: Sr. Jacobo Capardón Lizana  
 
REGIDORIA D’HISENDA: 
 
Regidor delegat: Sr. Raül Mudarra Carmona 
 
REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS: 
 
Regidor delegat: Sr. Jacobo Capardón Lizana 
 
REGIDORIA D’IGUALTAT: 
 
Regidora delegada: Sra. M. Pilar Juste Sanz 
 
 
REGIDORIA DE COMUNICACIÓ: 
 
Regidor delegat: Sr. Raül Mudarra Carmona 
 
REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ: 
 
Regidor delegat: Sr. Raül Mudarra Carmona 
 
REGIDORIA D’INFANCIA I JOVENTUT: 
 
Regidor delegat: Sr. Narcís Pineda i Oliva  
 



 
REGIDORIA D’OCUPACIÓ: 
 
Regidor delegat: Sr. Narcís Pineda i Oliva 
 
REGIDORIA DE SALUT: 
 
Regidora delegada: Sr. Maria Pilar Juste Sanz 
 
Segon.- La delegació general a favor dels/les esmentats/ades regidors i regidores a la que 
abans s’ha fet referència, comportarà, 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. Sens perjudici d’això, la concreció exacta de totes les facultats serà objecte 
de resolució/ns posterior/rs. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- 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 l’endemà de la 
signatura d’aquest Decret i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’advocació  d’aquesta Alcaldia. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats/ades, entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores 
següents no es manifesta res en contra. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució als diferents departaments de l´Ajuntament. 
 
Setè.- 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, així com al portal de 
Transparència. 

 

Cubelles, 21 de juny de 2019 

             En dóna fe; 

L’ALCALDESSA            LA SECRETÀRIA GENERAL 

 

 

Rosa M. Fonoll i Ventura                                         Carme López-Feliu i Font 

 

 

 


