
Secretaria General
Serveis Adjunts
Exp. SEC 178/2021 OF.
 

 
DECRET

 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2019011371 de data 5 de juliol de 2019, es
nomenaren els membres de la Junta de Govern Local, entre les quals fou nomenada la
regidora Sra. Montserrat Flores Juanpere.
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2019011373 de data 5 de juliol de 2019, es
nomenaren els tinents d’alcalde, d’entre els membres de la Junta de Govern Local, entre
les quals fou nomenada com a sisena tinent d’Alcalde, la Sra. Montserrat Flores Juanpere.
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2019017983 de data 27 de novembre de 2019,
s’aprovà la refosa de les resolucions relatives a l’organització i funcionament de la
direcció superior de l’Ajuntament.
 
En l’esmentat decret es fixà l’àmbit competencial de la regidoria delegada de l’Àrea de
Participació, Bon Govern i Serveis Generals, amb les atribucions que s’hi relacionen.
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2019018080 de data 28 de novembre de 2019, es
nomenà a la Sra. Montserrat Flores Juanpere regidora delegada de l’Àrea de Participació,
Bon Govern i Serveis Generals.
 
La Sra. Montserrat Flores Juanpere ha comunicat la seva baixa derivada de la imminent
situació de maternitat.
 
Aquesta situació fa necessària una redefinició temporal de l’organització municipal en
relació a les atribucions essencials que la regidoria té assignades.
 
Vist el que disposa l’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 15.1.a), 58, 61 i
següents del Reglament Orgànic Municipal, que regulen la composició de la Junta de
Govern Local.
 
Vist l’article 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 15.1.c) i 87 del Reglament
Orgànic Municipal, en relació als regidors delegats.
 
HE RESOLT:
 
PRIMER: Modificar la composició de la Junta de Govern Local que fou aprovada per
Decret de l’Alcaldia número 2019011371 de data 5 de juliol de 2019, en el sentit
d’incorporar a aquest òrgan a la Sra. Marina Berasategui Canals, que substituirà amb
caràcter temporal a la Sra. Montserrat Flores Juanpere en l’esmentat òrgan de govern.
 
En virtut d’aquesta resolució la regidora Montserrat Flores Juanpere perd així mateix la
condició de tinent d’alcalde.
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SEGON: Deixar sense efecte el nomenament efectuat per Decret de l’Alcaldia número
2019018080 de data 28 de novembre de 2019 a la Sra. Montserrat Flores Juanpere com a
regidora delegada de l’Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, i es nomena
regidora delegada de l’Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals a la Sra.
Marina Berasategui Canals.
 
TERCER: Les modificacions contingudes en aquesta resolució tenen vocació de
provisionalitat, metre duri l’absència de la Sra. Montserrat Flores Juanpere.
 
QUART: Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a
terme.
 
Ho mana i signa el Molt Il·lustre Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus, el dia que consta en la
diligència de registre.
 
L'Alcalde El Secretari general
 
Carles Pellicer Punyed

 
Jaume Renyer Alimbau

 
Aquest document és còpia autèntica del decret número 2021019892 de data 26 d'octubre
de 2021 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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