
 

 
 

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 536/2019 
 
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 M. 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 específic de delegacions de 
competències, a favor de diferents regidor i regidores; 
 
Atès que per a un millor funcionament de l´Ajuntament aquesta Alcaldia considera 
convenient delegacions als regidors i regidores que s´hi relacionen, en el benentès que 
aquesta delegació d´atribucions no es troba dins dels supòsits previstos a l’article 9.2 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques, 
23.3 de la 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.- Aprovar l´especificació de les facultats delegades per aquesta Alcaldia a favor 
dels regidors i regidores de la Corporació que a continuació es relacionen, delegació 
que comprendrà les atribucions que es relacionen respecte cadascun/a d´ells/elles: 
 
ALCALDIA   
 
Alcaldessa: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura  
 
Amb caràcter general, i aplicat a tos els àmbits d´actuació: 
 

1. Comandament superior del personal 
2. Comandament directe de la Policia Local 
3. Protocol 
4. Relacions institucionals 
5. Programa d´integració europea 
6. Agermanaments 
7. Ordres de manteniment i execució forçosa subsidiària no expressament 

atribuïdes a cap altre òrgan.  
8. Gestió d’ús dels espais municipals 
9. Resolucions d’expedients de responsabilitat patrimonial 
10. Gestió, manteniment i control de l’inventari municipal 
11. Assessoria jurídica 
12. Defensa jurídica de la Corporació. 
13. Arxiu municipal 

 



 

14. Adjudicació dels contractes. 
15. 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, en els termes de l´ordenança general de 
subvencions, així com el seu atorgament i aprovació o denegació de la 
justificació corresponent. 

16. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de l´Alcaldia. 

17. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les seves competències 
18. Efectuar dintre de l’àmbit de les  seves competències les contractacions i 

concessions de tot tipus a fins a  cinc mil euros (5.000,00 €) de Valor Estimat 
del Contracte. 

19. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el Valor 
Estimat del Contracte superi els 5.000,01 € 

20. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de les seves competències. 

21. Ordenació de pagaments. 
22. Disposar de fons dels comptes que figurin oberts a nom de l’Ajuntament en 

qualsevol entitat financera, amb la signatura conjunta de l’interventor/a i 
tresorer/a de l’Ajuntament o de qui legalment els substitueixi 

23. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat 
24. Gestió de convenis en les competències que ostenta sempre que les eventuals 

aportacions econòmiques estiguin previstes pressupostàriament i elaborar la 
proposta d’aprovació a l´òrgan competent.  

25. Fomentar en col·laboració amb els departaments la prestació de serveis  
 
I específicament, en els àmbits que es relacionen a continuació, a més: 
 

26. Seguretat Ciutadana: 
 

a. Gestió, coordinació i control de la Policia Local.   
b. Vigilància i control del compliment de les Ordenances Municipals. 
c. Seguretat en els espais públics.  
d. Gestió del trànsit. 
e. Protecció Civil.  
f. Atorgament de llicències de gossos potencialment perillosos  
g. Potestat sancionadora en matèria de tinença d´animals, segons l´Ordenança 

Municipal sobre la tinença d´animals, de l´Ajuntament de Cubelles: 
h. Establiment de campanyes de prevenció 
i. Fomentar i coordinar la prestació de serveis a la ciutadania a través de              

convenis amb entitats públiques i privades 
j. Potestat sancionadora per infraccions de trànsit i seguretat viària. 
k. Expedients de devolució d’ingressos indeguts en els següents    expedients: 

 Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública. (Ordenança 14) 

 Expedients de multes de trànsit 
l. I qualsevol altra prevista a la legislació específica. 

 
 

 



 

27. Urbanisme: 
 

a. Planejament i gestió urbanística. 
b. Intervenció administrativa en l´edificació i ús del sòl i subsòl. 
c. Protecció de la legalitat urbanística. 
d. Creació i gestió del patrimoni municipal de sòl i d´habitatge. 
e.   Projectes d´obres. 
f. Programació, gestió, control i seguiment de les obres noves municipals de 

primer establiment reforma o gran reparació. 
g. Concessió de llicències de gual.  
h. Resoldre els expedients sobre la devolució de fiances d’obres, serveis i    

urbanístiques. 
i.   Devolució d´ingressos indeguts en expedients d´obres menors referents a:  

 Ordenança Fiscal 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres  

 Ordenança Fiscal 7, taxa per expedició de documents administratius 

 Ordenança Fiscal 8, taxa per expedició de llicències urbanístiques 
 
j. I qualsevol altra prevista a la legislació específica. 
 

REGIDORIA D’ENSENYAMENT  
 
Regidora delegada: Sra. Ester Soler i Teruel 
 

1. Promoció i gestió de projectes educatius (patis oberts, preparació cicles 
formatius...) 

2. Creació i gestió d´un centre de formació  
3. Control i seguiment de la gestió de les llars d´infants municipals 
4. Ensenyament del català  
5. 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.  

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

8. Fomentar i coordinar la prestació de serveis a través de convenis amb entitats 
públiques i privades 

9. Establiment de campanyes de prevenció en l’àmbit de la seva regidoria 
10. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències delegades 
11. 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. 

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

13. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat 
 

 



 

REGIDORIA DE CULTURA 
 

Regidora delegada Ester Soler i Teruel 
 

1. Programació d’acció cultural 
2. Promoció de la cultura 
3. Centres de cultura municipal  
4. Entitats culturals 
5. Inventari i gestió d’edificis propis per a actes de tipus cultural.  
6. Biblioteca. 
7. Festes populars (Festes Major Gran, Petita, Carnaval, Reis, Trobada de 

gegants, Trobada de puntaires, ...)  
8. Polítiques de promoció, conservació i difusió del patrimoni cultural i 

arquitectònics coordinació amb les regidories Patrimoni Local i Turisme, 
Comerç i Fires   

9. 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.  

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

11. 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. 

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

13. 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. 

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

15. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
 
Regidora delegada: Sra. Alexandra Corvillo Carmona 
 

1. Serveis Socials 
2. Centres d’atenció a la Gent Gran 
3. 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.  

4. Polítiques socials i d´habitatge 
5. Polítiques i actuacions d´integració de persones amb diversitat funcional 
6. Polítiques de cooperació i relacions amb les associacions i ONG’s 
7. Fomentar i coordinar la prestació de serveis a la ciutadania a través de 

convenis amb entitats públiques i privades 
8. Servei d’estrangeria 
9. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències delegades 



 

10. 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. 

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

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

13. 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.. 

14. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat 
 
REGIDORIA DE PATRIMONI LOCAL 
 
Regidora delegada: Sra. Alexandra Corvillo Carmona 
 

1. Vetllar per la conservació, manteniment i gestió dels béns mobles i immobles 
integrants del patrimoni local (safareig, Castell, el Fortí, excavacions 
arqueològiques, Ca´n Travé...) 

2. Restauració, rehabilitació i conservació de bens catalogats. 
3. Elaboració dels Pla d´usos dels diferents equipaments integrants del patrimoni 

local.    
4. Fomentar la coordinació amb la resta de departaments per a la gestió eficient 

del patrimoni local. 
5. Polítiques de promoció, conservació i difusió del patrimoni cultural i 

arquitectònics en coordinació amb les regidories de  Cultura i la de Turisme, 
Comerç i fires..   

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. 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.  

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

9. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències delegades 
10. 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. 

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

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

13. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat 
14. Difusió i foment del patrimoni local 



 

REGIDORIA D´ESPAI PÚBLIC 
 
Regidor delegat: Sr. Josep M. Hugué i Oliva 
 

1. Programació, gestió i control de les obres de manteniment i reparació en tots 
els edificis municipals i espais públics 

2. Senyalització viària, en el marc de la comissió de mobilitat 
3. Brigada municipal.  
4. Gestió i control de la xarxa de serveis públics en general (aigua, gas, 

electricitat, clavegueram, telèfon ...) 
5. Gestió i control en alta del servei d’aigua i clavegueram  
6. Barris i urbanitzacions 
7. Concessió d’autoritzacions demanials relacionades amb activitats subjectes a 

la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats i les referides a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (taules i 
cadires i similars). 

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

13. 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. 

14. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
  
REGIDORIA D´EMPRESA I EMPRENEDORIA 
  
Regidora delegada: Trinidad Vicente Bernal 
 

1. Suport a l’emprenedoria. 
2. Estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació 

en matèria de promoció econòmica del municipi. 
3. Foment de noves activitats econòmiques 
4. Polítiques de dinamització del comerç local (empresa comercial i de serveis) 
5. Suport al sector agrari i ramader 
6. Resolució d´expedients relatius en matèria de transports públics i taxis 
7. 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.  



 

8. Concessió d’autoritzacions demanials relacionades amb activitats 
econòmiques, segons àmbit de delegacions 

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. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències delegades 
12. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 

de la regidoria. 
13. 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.  

14. 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. 

15. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat 
 
REGIDORIA DE  TURISME, COMERÇ I FIRES 
 
Regidora delegada: Trinidad Vicente Bernal 
 

1. Promoció comercial. 
2. Relacions amb l´Associació de comerç i hoteleria de Cubelles. 
3. Oficina del consumidor.  
4. Mercat. 
5. Pla d´usos de les platges. Concessions derivades de l´esmentat Pla.   
6. Concessió d’autoritzacions demanials relacionades amb activitats econòmiques 

(guinguetes, quioscos......) 
7. Promoció turística i relacions amb organismes amb competències turístiques.  
8. Fires. 
9. Pubillatge. 
10. Festa de la Verema.   
11. Establiments turístics. 
12. Polítiques de promoció, conservació i difusió del patrimoni cultural i 

arquitectònics, en coordinació amb les regidories Patrimoni Local i Cultura.   
13. Informació turística. 
14. Inspeccions en l’àmbit de les competències delegades. 
15. 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.  

16. 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. 



 

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

18. 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. 

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

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

21. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT   
 
Regidor delegat: Sr. Josep Maria Hugué i Oliva 
 

1. Prevenció i control del Medi Ambient 
2. Relacions amb els òrgans competents en matèria de Medi Ambient 
3. Gestió i control del servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries 

domiciliàries.    
4. Servei de neteja viària i d´edificis municipals.  
5. Servei de neteja de platges. 
6. Servei de parcs i jardins.  
7. Deixalleria.  
8. En l’àmbit de les competències municipals, depuradora d’aigües.  
9. Control d’abocadors incontrolats.  
10. Gestió i execució del Pla d´Acció d´Energies Renovables (PAES). 
11. Associació de Defensa Forestal (ADF). 
12. Promoció d’accions, activitats i jornades de sensibilització mediambiental  
13. Gestió del Pla de gestió de l'espai d'interès natural desembocadura del Foix. 
14. Servei meteorològic. 
15. Ordres d’execució de neteja de solars.  
16. 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.  

17. Concessió de llicències subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats i les referides a la Llei 11/2009, 
del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives.  

 
18. Prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, 

segons al Llei 5/2003, de 22 d'abril. 
19. 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. 

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

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



 

22. 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. 

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

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

25. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 
 
REGIDORIA D’ESPORTS 
 
Regidor delegat: Narcís Pineda i Oliva 
 

1. Planificació esportiva. Programar i planificar la promoció de l’esport, coordinant 
els actes realitzats per les entitats ,així com el seguiment, control i avaluació de 
les competències, activitats, programes i plans d’actuació municipal matèria 
d’esports 

2. Gestió de les infraestructures esportives. 
3. Inventari i manteniment de les instal·lacions esportives municipals.   
4. Planificació de la inversió de les instal·lacions esportives municipals. 
5. Control i seguiment del Pla de Manteniment per les instal·lacions esportives. 
6. Organització, seguiment i difusió de les activitats esportives programades en 

col·laboració amb escoles, instituts, associacions esportives i de veïns, clubs i 
qualsevol altra entitat o organisme relacionat amb l’esport. 

7. 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. 

8. Potenciar les entitats esportives i l’esport base. 
9. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
10. 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.  

11. Polítiques d’esport escolar i extraescolar. 
12. Representació en activitats institucionals en l’àmbit esportiu 
13. Relacions amb entitats supramunicipals en matèria esportiva. 
14. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 

delegades. 
15. 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. 

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

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

 
 
 



 

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ATENCIÓ CIUTADANA 
 
Regidor delegat: Sr. Jacobo Capardón Lizana  
 

1. Gestió de l’Oficina d’Atenció Ciutadana centralitzada (OAC-OVAC-OAMR): 
 
1.1 Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).  
1.2 Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC). 
1.3 Oficina d’Assistència en Matèria de Registre(OAMR). 
1.4 Registre General Electrònic Únic. 
1.5 Registre d’Apoderaments. 

 
2. Padró d’habitants. 
 
3. Gestió de l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana (OPIC):  

 
3.1 Moviments associatius.  

3.2 Relacions amb les associacions cíviques.  

3.3 Potenciar la participació dels col·lectius i fomentar l’associacionisme per a 
la defensa dels interessos de la ciutadania.  

3.4 Divulgar les activitats, els serveis i els treballs que la Corporació i les 
associacions i entitats col·laboradores duguin a terme amb els sistemes 
més adequats, etc.  
 

3.5 Relacions amb el/la Síndic/a de Greuges. 
 
4 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. 

5 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.  

6 Fomentar i coordinar la prestació de serveis als ciutadans i ciutadanes a 
través de convenis amb entitats públiques i privades. 

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

8 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. 

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

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

11 Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 
 



 

REGIDORIA D’HISENDA: 
 
Regidor delegat: Raül Mudarra Carmona 
 
1. Preparació de l’avantprojecte de pressupostos.  
2. Preparació dels expedients de crèdits i operacions de tresoreria.  
3. Control d’ingressos i pagaments.  
4. Control de les imposicions locals.  
5. Preparació projectes d’ordenances fiscals.  
6. Control i seguiment del servei de recaptació.  
7. Prefectura de la inspecció fiscal quan a temes resolutoris.  
8. Potestat sancionadora en matèria fiscal.  
9. Concerts econòmics.  
10. L’aprovació dels padrons municipals i resolució dels recursos de reposició 

interposats contra aquests.  
11. La revisió de motius d’interpretació jurídica de les ordenances, preceptes legals 

i exempcions fiscals.  
12. Expedients de devolució d’ingressos indeguts no expressament delegats a 

favor de cap altre regidor/a o òrgan. 
13. La resolució de les rectificacions a què es refereix l’article 220 de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
14. Aprovació de les liquidacions de taxes, impostos i preus públics, el cobrament 

dels quals correspongui a la recaptació directa i la resolució dels recursos 
contra les mateixes liquidacions no expressament atribuïda a cap altre òrgan.  

15. Facultar per suspendre la tramitació de procediments recaptatoris en els casos 
previstos a l’article 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a 
l’article 119 del Reglament general de recaptació.  

16. La reposició del període voluntari de cobrament, per causes reglamentàries de 
valors constrets.  

17. La resolució dels expedients sobre la revisió del cànon en compliment del que 
disposen els contractes sobre la concessió en el domini públic.  

18. Devolució de garanties de contractes.  
19. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 

delegades. 
20. 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. 

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

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

23. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
24. 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.  

 
REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS: 
 
Regidor delegat: Sr. Jacobo Capardón Lizana 
 



 

1. Gestió dels recursos humans en tot allò que no sigui competència indelegable 
de l´Alcaldia. 

2. Polítiques de promoció i gestió dels recursos humans adreçades a la millora 
de l’administració pública 

3. La incoació d’expedients disciplinaris i la imposició de sancions al personal 
que no impliqui la separació del servei de personal funcionari ni 
acomiadament de personal laboral. 

4. Signatura, en representació de l’Ajuntament, de contractes de treball. 
5. La gestió de la despesa en matèria de RRHH. 
6. La concessió de retribucions no fixes ni periòdiques.  
7. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat 
8. Gestió, seguiment i control de la formació del personal 
9. Procediments de selecció de personal 
10. Prevenció de riscos laborals.  
11. 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. 

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

13. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat 
14. 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.  

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

 
REGIDORIA D’IGUALTAT 
 
Regidora delegada: M. Pilar Juste Sanz 
 

1. Programa de Polítiques d´igualtat 
2. Gestió del Centre Violeta. 
3. 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. . 

4. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències delegades 
5. 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. 

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

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

      7. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat 
 



 

REGIDORIA DE COMUNICACIO 
 
Regidor delegat: Sr. Raül Mudarra Carmona 

 
1. Mitjans de comunicació i difusió. 
2. Publicacions municipals.  
3. TIC: 

 Promoció, foment i gestió de les TIC en la gestió municipal i accés de la 
Ciutadania ( administració electrònica). 

 Serveis informàtics i telefonia. 
4. Gestió de l´inventari de comunicació. 
5. 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.  

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

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

8. 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. 

9. 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.. 

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

11. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 
REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ 
 
Regidor delegat: Sr. Raül Mudarra Carmona 

 
1. La contractació administrativa.  
2. Compres. 
3. Assegurances municipals 
4. Coordinació i planificació dels serveis contractats per la Corporació 
5. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències       

delegades. 
6. 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.  

7. La resolució dels expedients sobre alta i baixa de vehicles municipals, pòlisses 
d’assegurances i els seus rebuts.  

8. 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. 

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



 

10. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat 
 
REGIDORIA D’INFANCIA I JOVENTUT 
 
Regidor delegat: Sr. Narcís Pineda i Oliva  
 
1 Promoció i gestió d’activitats infantils i juvenils  
2 Suport i foment d’entitats juvenils 
3. Promoció i gestió d’espais juvenils. 
4. Pla Local de Joventut.. 
5. 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. 

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

8. 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. 

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

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

11. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat 
 
REGIDORIA D’OCUPACIO 
 
Regidor delegat: Sr. Narcís Pineda i Oliva 
 

1. Servei d’orientació laboral ( SOLC)  
2. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 

delegades. 
3. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 

de la regidoria. 
4. 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.  

5. 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. 

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

7. 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.. 

8. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat 
 
REGIDORIA DE SALUT 
 
Regidora delegada: Sr. Maria Pilar Juste Sanz 
 

1. Relacions amb els òrgans competents en matèria de salut. 
2. La gestió dels riscos per a la salut, segons la Llei 18/2009, de 22 d´octubre de 

salut pública,   

3. La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals: 

 Gestió administrativa. 

 Autoritzacions demanials. 

 Expedients de devolució d’ingressos indeguts relatius a la Taxa del 
cementiri municipal. (Ordenança 10) 
 

4. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències delegades. 
5. 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. 

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

7. 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. 

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

10. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat 
 
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor o regidora. 
 
Tercer.- 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 del dia següent a 
l´adopció d’aquest Decret als regidors i regidores afectats/ades, i tindran caràcter 
indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Quart.- 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, o si es fa ús de la delegació. 
 

http://www.cubelles.cat/images/ordenancesfiscals/2010/201010.pdf
http://www.cubelles.cat/images/ordenancesfiscals/2010/201010.pdf


 

Cinquè- Comunicar-ho als diferents serveis i departaments administratius de la 
Corporació. 
 
Sisè.- Publicar la present delegació al BOP, al tauler d’anuncis i al Portal de 
Transparència. 
 
Cubelles, 2 de juliol de 2019 
 
L´ALCALDESSA     En dóna fe; 
       LA SECRETÀRIA GENERAL 
  
 
 
 
 
Rosa M. Fonoll Ventura    Carme López-Feliu i Font  
 
 

 


