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DECRET

 
D’acordamb el que estableixen els articles 75, 75.bis i 75.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l'article 30 del Reglament orgànic municipal,
correspon a l’Alcalde determinar els membres de la Corporació que realitzaran les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial.
 
El Ple de la Corporació, segons els acords adoptats en les sessions dutes a terme els dies
28 de juny i 3 de juliol de 2019, va fixar les retribucions dels càrrecs d'aquesta Corporació
en el cas que exerceixin les seves tasques en règim de dedicació exclusiva i en règim de
dedicació parcial.
 
HE RESOLT:
 
PRIMER: De conformitat amb els acords plenaris de data 3 de juliol de 2019, es determina
la retribució concreta del següent regidor, que desenvoluparà la seva funció en règim de
dedicació parcial:
 
ï‚· Sr. Pere Aluja Balsells, regidor delegat de l'Àrea de Benestar Social, amb el 95% de
dedicació i amb una retribució de 61.279,64 € bruts anuals.
 
SEGON: Aquesta resolució tindrà efectes a partir d’avui.
 
TERCER: Donar al contingut d'aquest decret la publicitat prevista a l'article 30 del
Reglament orgànic municipal.
 
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 2022005542 de data 18 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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