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DECRET

 
En motiu de la baixa derivada de l’aleshores imminent situació de maternitat de la
senyora Montserrat Flores Juanpere, regidora delegada de l’Àrea de Participació,
Bon Govern i Serveis Generals, mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2021019892
de data 26 d’octubre de 2021 es va aprovar, entre d’altres, modificar la 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 substituí amb caràcter temporal a la
Sra. Montserrat Flores Juanpere en l’esmentat òrgan de govern.
 
En virtut de l’esmentada resolució la regidora Montserrat Flores Juanpere va perdre
així mateix la condició de tinent d’alcalde, càrrec que ostentava en virtut del Decret
de l’Alcaldia número 2019011373 de data 5 de juliol de 2019.
 
En l’esmentat Decret també es va aprovar 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 en conseqüència es va nomenar a la
senyora Marina Berasategui Canals regidora delegada de l’Àrea de Participació, Bon
Govern i Serveis Generals, amb les atribucions que fixà per a aquesta regidoria
delegada el decret d’aquesta Alcaldia número 2019017983, de 27 de novembre de
2019.
 
Aquesta resolució, com s’expressa en el mateix decret, tenia vocació de
provisionalitat, mentre es produïa l’absència de la regidora Flores.
 
Per la seva banda, el decret de l’Alcaldia número 2019011380 de data 5 de juliol de
2019, en el marc del règim retributiu fixat per acord plenari de data 3 de juliol de
2019, establí, entre d’altres, la dedicació exclusiva de la regidora Flores.
 
La senyora Montserrat Flores Juanpere ha finalitzat la seva situació de baixa
derivada de la seva maternitat i de la cura del nounat.
 
La reincorporació de la senyora Montserrat Flores Juanpere fa necessari adoptar els
acords corresponents per tal que aquesta regidora recuperi les atribucions que
amb caràcter temporal i provisional s’atribuiren a la regidora Sra. Marina
Berasategui Canals mitjançant el Decret de l’Alcaldia número 2021019892 referit als
antecedents primers d’aquesta resolució.
 
El Capítol I del Títol Tercer del Reglament Orgànic Municipal fixa els drets dels
membres de la Corporació, i la seva secció quarta regula específicament els drets
de caràcter social i laboral dels electes, oferint un marc regulador que
complementa el règim que ofereix en aquest àmbit la normativa de règim local.
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No obstant, que aquest règim jurídic que fixa el Reglament Orgànic Municipal no té
un caràcter exhaustiu, i no estan específicament regulades determinades situacions
que es produeixen i que posen de manifest les dificultats d’encaix entre el cos
normatiu administratiu i el cos normatiu laboral, en relació amb els drets laborals i
socials del personal electe.
 
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.
 
Vistos així mateix els articles 32 i següents del Reglament Orgànic Municipal.
 
HE RESOLT:
 
PRIMER: Deixar sense efecte la resolució dictada per aquesta Alcaldia amb el
número 2021019892 de data 26 d’octubre de 2021, esmentada als antecedents
d’aquesta resolució.
 
SEGON: Nomenar novament a la senyora Montserrat Flores Juanpere membre de la
Junta de Govern Local, en substitució de la Sra. Marina Berasategui Canals.
 
TERCER: Nomenar novament a la senyora Montserrat Flores Juanpere sisena tinent
d’alcalde, en substitució de la Sra. Marina Berasategui Canals.
 
QUART: Nomenar novament a la senyora Flores Juanpere regidora delegada de
l’Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, amb les atribucions que fixà
per a aquesta regidoria delegada el decret d’aquesta Alcaldia número 2019017983,
de 27 de novembre de 2019, en substitució de la Sra. Marina Berasategui Canals.
 
CINQUÈ: Encomanar a la Secretaria General i a la Intervenció General per tal que
analitzin les mesures a adoptar per a una determinació futura de les condicions
econòmiques laborals i socials dels electes, més enllà del que fixa el Reglament
Orgànic Municipal, i en el marc dels principis que es fixen en aquest Reglament.
 
SISÈ: La Sra. Flores desenvoluparà les seves tasques en règim de dedicació
exclusiva, tal i com es fixà en el decret de l’Alcaldia número 2019011380 de data 5
de juliol de 2019.
Es reconeix a la regidora esmentada, per aquesta alcaldia, en el marc de la potestat
d’autoorganització municipal, la flexibilitat adient per fer compatible l’exercici de les
atribucions delegades amb la conciliació inherent a la seva situació familiar.
 
SETÈ: Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui
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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 2022005458 de data 17 de març de
2022 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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