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Secretaria General
Serveis Adjunts
Exp. SEC 91/2021 OF.

DECRET
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de a 3 de juliol de 2019, va establir els
càrrecs que exerciran les seves responsabilitats en règim de dedicació exclusiva o
de dedicació parcial, la dedicació d’aquests darrers i les retribucions que percebran
els uns i els altres.
Atès el que disposen 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 33 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.
Atès que per Decrets de l'Alcaldia núms. 2019018080 de 28 de novembre de 2019 i
2019011380 de 5 de juliol de 2019, es va nomenar la Sra. Montserrat Vilella
Cuadrada regidora delegada de Benestar Social per desenvolupar les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva.
Atès que la regidora Sra. Montserrat Vilella Cuadrada, el 10 de juny de 2021, ha
comunicat la seva renuncia al règim de dedicació exclusiva i a la corresponent
retribució que percep per desenvolupar les seves funcions en aquest règim i ha
sol·licitat que aquesta es faci efectiva 9 de juny de 2021.
HE RESOLT:
Primer: Deixar sense efectes el règim de dedicació exclusiva de la regidora Sra.
Montserrat Vilella Cuadrada i la corresponent retribució de 68.000 € bruts anuals
per exercir les seves funcions en aquest règim.
Segon: Aquesta resolució sortirà efectes a partir del 9 de juny de 2021.
Tercer: Notificar aquesta resolució a la interessada.
Quart: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera
sessió que es dugui a terme.
Ho mana i signa la Molt Il·lustre Sra. Alcaldessa Accidental, a la ciutat de Reus, el dia
que consta en la diligència de registre.
L'Alcaldessa Accidental

El secretari en funcions

Noemí Llaurado Sans

Josep Maria Sabaté Vidal
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administratiu comú de les administracions públiques.
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