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Administració Local
2015-02245
Ajuntament de Reus
Assessoria Jurídica
ANUNCI
El Ple de la Corporació, en sessions dutes a terme els dies 30 de gener i 20 de febrer de 2015, ha aprovat definitivament
la modificació de l’article 6 dels estatuts dels organismes autònoms municipals: Institut Municipal d’Acció Cultural,
Institut Municipal de Museus de Reus, Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell”, Institut Municipal
de Puericultura “Dr. Frías” i Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció”, per adaptar-los a la classificació que
disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
Es publica el text dels esmentats articles, als efectes previstos a l’article 201.d del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías
“ARTICLE 6
El Consell General és l’òrgan de govern i de gestió superior de l’Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías i estarà
constituït per:
a) L’alcalde/essa, que en serà el/la president/a. L’alcalde/essa podrà delegar la presidència en el/la regidor/a
responsable de la gestió dels assumptes objecte de l’Institut.
b) El/la regidor/a responsable dels assumptes objecte de l’Institut.
c) Un representant de cada grup polític amb representació municipal.
d) Un màxim de cinc persones o entitats relacionades amb l’activitat objecte de l’Institut Municipal de Puericultura
Dr. Frías
En qualsevol cas, el nombre total de membres no podrà superar el nombre màxim que resulti de la classificació
efectuada pel Ple de l’Ajuntament, en virtut del que disposa la Disposició Addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, o la norma que la substitueixi.”
Institut Municipal d’Acció Cultural
“ARTICLE 6
El Consell General és l’òrgan de govern i de gestió superior de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, i estarà constituït
per:
a) L’alcalde/essa, que en serà el/la president/a. L’alcalde/essa podrà delegar la presidència en el/la regidor/a
responsable de la gestió dels assumptes relatius a cultura i joventut.
b) El/la regidor/a responsable dels assumptes relatius a cultura i joventut.
c) Un representant de cada grup polític amb representació municipal.
d) Un màxim de cinc persones o entitats relacionades amb l’activitat objecte de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.

Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell”
“ARTICLE 6
El Consell General és l’òrgan de govern i de gestió superior de l’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas
Carandell”, i estarà constituïda per:
a) L’alcalde/essa, que en serà el/la president/a. L’alcalde/essa podrà delegar la presidència en el/la regidor/a
responsable de la gestió dels assumptes objecte de l’Institut.
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En qualsevol cas, el nombre total de membres no podrà superar el nombre màxim que resulti de la classificació
efectuada pel Ple de l’Ajuntament, en virtut del que disposa la Disposició Addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, o la norma que la substitueixi.”
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b) El/la regidor/a responsable dels assumptes objecte de l’Institut.
c) Un representant de cada grup polític amb representació municipal.
d) Un màxim de cinc persones o entitats relacionades amb l’activitat objecte de l’Institut Municipal de Formació i
Empresa “Mas Carandell”.
En qualsevol cas, el nombre total de membres no podrà superar el nombre màxim que resulti de la classificació
efectuada pel Ple de l’Ajuntament, en virtut del que disposa la Disposició Addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, o la norma que la substitueixi.”
Institut Municipal de Museus de Reus
“ARTICLE 6
El Consell General és l’òrgan de govern i de gestió superior de l’Institut Municipal de Museus de Reus, i estarà
constituït per:
a) L’alcalde, que en serà el/la president/a. L’alcalde podrà delegar la presidència en el regidor responsable de la
gestió dels assumptes relatius a Cultura.
b) El regidor responsable dels assumptes relatius a Cultura.
c) Un representant de cada grup polític amb representació municipal.
d) Un màxim de cinc persones o entitats relacionades amb l’activitat objecte de l’Institut Municipal de Museus de
Reus.”
En qualsevol cas, el nombre total de membres no podrà superar el nombre màxim que resulti de la classificació
efectuada pel Ple de l’Ajuntament, en virtut del que disposa la Disposició Addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, o la norma que la substitueixi.”
Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció”
“ARTICLE 6
El Consell General és l’òrgan de govern i de gestió superior de l’Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció”,
i estarà constituït per:
a) L’alcalde/sa, que en serà el president/a. L’alcalde/sa podrà delegar la presidència en el/la regidor/a responsable
de la gestió dels assumptes relatius a l’objecte de l’Agència.
b) El/la regidor/a responsable de la gestió dels assumptes relatius a l’objecte de l’Agència.
c) Un/a representant de cada grup polític amb representació municipal.
d) Un màxim de cinc persones relacionades amb l’activitat objecte de l’Agència.
En qualsevol cas, el nombre total de membres no podrà superar el nombre màxim que resulti de la classificació
efectuada pel Ple de l’Ajuntament, en virtut del que disposa la Disposició Addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, o la norma que la substitueixi.”
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El secretari general, per delegació de signatura,
Josep Alberich Forns, cap de Servei de l’Assessoria Jurídica.
Reus, 2 de març de 2015.

https://www.dipta.cat/ebop/
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