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Núm. d’expedient 1014/2020 -9770   

Departament SERVEIS GENERALS 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 914/2020 

 
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 ambdós decrets van ser modificats pel Decret d’Alcaldia 285/2020, de 14 de 
maig; 
 
Atès que per a que aquesta Alcaldia considera convenient 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 es considera necessària la creació de dues regidories noves, com són les de 
Transparència i Memòria Històrica, la primera, per impulsar precisament la 
transparència de l’Ajuntament  i l’accés de la ciutadania a la informació pública i la 
segona, per tal de donar resposta al dèficit en la recuperació de la memòria que s´ha 
produït al nostre país i garantir el dret al coneixement històric i a la memòria col·lectiva 
amb la màxima pluralitat. 
 
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, mod i f i ca t  
pe l  Dec re t  d ’A lca ld ia  285 /2020 ,  de  14  de  ma ig ,  de  la  fo rma  
següen t :  
 
1.-Deixar sense efecte la delegació de funcions genèriques de les següents regidories: 
 

-REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS atorgada a favor del regidor Sr. 
Jacabo Capardón Lizana 
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-REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ atorgada a favor del regidor Sr. Raül 
Mudarra Carmona 

 
2.- Efectuar una delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes 
de la respectiva regidoria als regidors i regidores que tot seguit es detallen: 
 

-REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS: 
Regidora delegada: Sra. Alexandra Corvillo Carmona 
 
-REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ 
Regidor delegat: Sr. Jacobo Capardón Lizana 
 
-REGIDORIA DE TRANSPARÈNCIA 
Regidor delegat: Sr. Daniel Pérez Vilajosana 
 
-REGIDORIA DE MEMÒRIA HISTÒRICA 
-Regidor delegat: Sr. Daniel Pérez Vilajosana 

 
 
Segon.- Modificar el règim específic de facultats delegades per aquesta Alcaldia a 
favor dels regidors i regidores de la Corporació efectuades mitjançat Decret 
d´Alcaldia núm. 5 3 6 /2019, de 2 de juliol, modif icat  pel  Decret  d ’Alcald ia 
285 /2020 ,  de  14  de  ma ig ,  que quedarà establert de la manera que tot seguit es 
detalla: 
 
1.- L’especificació de les facultats delegades per aquesta Alcaldia per Decret 536/2019 
respecte la REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS, es deleguen a favor de la 
regidora: Sra. Alexandra Corvillo Carmona 
 
2.- L’especificació de les facultats delegades per aquesta Alcaldia per Decret 536/2019 
respecte   la REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ, es deleguen a favor del regidor: Sr. 
Jacobo Capardón Lizana 
 
3.- Aprovar l’especificació de les facultats delegades per aquesta Alcaldia a favor del 
regidor Sr. Daniel Pérez Vilajosana que a continuació es relacionen, respecte 
cadascuna de les regidories: 
 
REGIDORIA DE TRANSPARÈNCIA 
 
Regidor delegat: Sr. Daniel Pérez Vilajosana 
 
Amb caràcter general i aplicat a tots els àmbits d’actuació 
 

1. Transparència i accés a la informació pública 
 

2. Portal de transparència 
 

3. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències delegades 
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4. Universalitzar l’accés a les dades per a tota la ciutadania d’una manera 
centralitzada, àmplia i detallada. 

 
5. Gestionar els indicadors que mesuren el nivell de transparència de la web 

municipal, com ara l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) o 
l’indicador Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), així 
com els indicadors globals de ciutat de Govern Obert 

 
6. Promoure la informació i divulgació sobre les activitats del govern municipal 

 
7. Publicar de manera sistemàtica dades sobre la despesa pública i el rendiment 

de les activitats i els serveis públics 
 

8. Proporcionar activament informació, en formats que el ciutadà pugui trobar,  
comprendre i utilitzar i reutilitzar fàcilment 

 
9. Visibilitzar la importància de les dades obertes per promoure l’accés de la 

societat civil a la informació pública i facilitar la interoperabilitat dels sistemes 
d’informació del govern 

 
10. Sol·licitar comentaris de la ciutadania per saber quina informació li resulta més 

valuosa i tenir en compte les seves valoracions 
 

11. 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 

 
12. 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. 

 
13. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el Valor 

Estimat del Contracte superi els 5.000 € 
 

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 MEMÒRIA HISTÒRICA 
Regidor delegat: Sr. Daniel Pérez Vilajosana 

 
Amb caràcter general i aplicat a tots els àmbits d’actuació: 

 
1. Coordinar, planificar i organitzar l’acció municipal respecte de les activitats 

relacionades amb la memòria història 
 

2. Fomentar la recerca i recolzar la difusió de la memòria històrica del municipi 
 

3. Promoure la investigació dins de l’àmbit competencial 
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4. Proposar les polítiques públiques de recuperació i foment de la memòria 

històrica 
 

5. Establiment, la gestió i la coordinació dels programes transversals en matèria 
de memòria democràtica en tots els seus vessants (difusió, dinamització, 
formació i recerca) orientats a la comunitat educativa i a la població en general. 

 
6. Col·laborar amb els organismes públics que promoguin actuacions en matèria 

de memòria històrica per tal de garantir la transversalitat i cohesió de les 
polítiques públiques de les administracions en aquesta matèria. 

 
7. Suport i acompanyament de l’activitat del teixit associatiu en l’àmbit de la 

memòria històrica 
 

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 les regidories 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. 
 
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 i regidor afectats, i tindran caràcter indefinit, sense 
perjudici de la potestat d’advocació  d’aquesta Alcaldia. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents 
no es manifesta res en contra. 
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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, a data de la signatura electrònica 
 

Cubelles, 18 de desembre de 2020 
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