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DECRET

 
Per acord plenari adoptat en data 3 de juliol de 2019 es van establir les següents
comissions informatives de l’Ajuntament de Reus, com a òrgans complementaris de
l’Ajuntament de Reus:
 
-Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania
-Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme
-Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals
-Comissió Informativa d'Activitats de la Persona
 
Per Decret de l’Alcaldia número 2019011550 de data 11 de juliol de 2019 es va delegar la
presidència de les diferents comissions informatives en diferents regidors/es que
conformen l’organització política d’aquest Ajuntament. Concretament, es va delegar la
presidència de la Comissió Informativa d’Activitats de la Persona a la regidora Sra.
Montserrat Flores Juanpere i la vicepresidència al Sr. Josep Cuerba Domènech.
 
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 la presidència de la comissió.
 
D’acord amb el que disposa l’article 72 del Reglament Orgànic Municipal amb relació amb
la presidència de les comissions informatives, aquesta correspon a l’alcalde o alcaldessa,
qui pot delegar-la en qualsevol altre membre de la Corporació.
 
HE RESOLT:
 
PRIMER: Delegar la presidència de la Comissió Informativa d’Activitats de la Persona en el
regidor Sr. Daniel Recasens Salvador, que assumirà la presidència amb caràcter temporal
en substitució de la Sra. Montserrat Flores Juanpere.
 
SEGON: La modificació continguda en aquesta resolució té vocació de provisionalitat,
mentre duri l’absència de la Sra. Montserrat Flores Juanpere.
 
TERCER: 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
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Aquest document és còpia autèntica del decret número 2021019941 de data 27 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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