
DECISIÓ DEL CONSELLER DELEGAT

L’article 219 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals, i en els mateixos termes l’article 9 dels estatuts de la societat REUS SERVEIS

MUNICIPALS SA determina els òrgans de direcció, representació i administració de la Societat; entre

aquests  òrgans  s’inclou  la  gerència,  les  funcions  de  la  qual  vénen  determinats  a  l’article  22  dels

mateixos estatuts.

Exerceix la gerència de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA el senyor JOSEP SOLÉ TARRAGÓ. En virtut d’acord

de la Junta General de REUS SERUVEIS MUNICIPALS Sa de 20 de setembre de 2019 que va acordar

ratificar aquest càrrec en el Sr. Josep Solé amb totes les facultats que li van ser conferides pel Consell

d’Administració en data 11 de febrer de 2013 i les que pugui encarregar-li, incloses  les d’actuar  per

compte  de la societat  en els càrrecs i facultats conferides a la mateixa per  tercers  i que va ser tot

elevat a públic en Escriptura atorgada davant el Notari de Reus Sr. Joaquin Ochoa de Olza Vidal el 1 de

març de 2013 –protocol 441/2013 i que van ser ratificades per acord del Consell d’Administració de la

societat en la sessió de 7 d’octubre de 2019.

Per decisió del conseller delegat de 15 de juny de 2020, es van aprovar les bases per a a la selecció

d’un/a  gerent de la divisió de Serveis Funeraris i Baix Camp.

Les esmentades bases es van publicar al BOP de Tarragona núm. 2020-03740 de data 18 de juny de

2020 i, així mateix, es va inserir el corresponent anunci al portal de transparència de la societat, donant

àmplia difusió d’aquest procés selectiu.

Atès que realitzat el procés selectiu en totes les seves fases, en data 28 de juliol de 2020, la Comissió

d’Avaluació de l’esmentat  procés selectiu, una vegada finalitzades les entrevistes amb les persones

candidates  que  van  presentar  millor  nivell  d’idoneïtat  pel  lloc  de  treball  va  formular  proposta  de

candidatura  més  idònia  per  ocupar  el  lloc  de  gerència  –  direcció  operativa  de  la  divisió  Serveis

Funeraris Reus i Baix Camp de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA que, atenent a la valoració formulada de

conformitat amb les bases del procés selectiu, és el Sr. Josep Antoni Álvarez Muñoz.

Vist l’informe de la Intervenció de 29 de juliol de 2020.

Vist  l’informe  de  30  de  juliol  de  2020  emès  per  la  Secretaria  del  Consell  d’Administració  amb  la

conformitat de la Secretaria General.

En virtut de les facultats que m’han estat conferides com a conseller delegat per acord del Consell

d’Administració de 7 d’octubre de 2019  i elevades a públic en virtut d’escriptura pública atorgada a

Reus el 30 d’octubre de 2019 davant la Notària de l’Il·ltre Col·legi de Notaris de Catalunya, Sra. Elena

Cantos Márquez amb el número 1677 del seu protocol i inscrit al Registre Mercantil de Tarragona el 13 



de novembre de 2020 al  Tom 3169 de societats,  foli  169,  full  T-24070 i  inscripció 77,  ADOPTO LES

DECISIONS SEGÜENTS: 

PRIMERA :  Nomenar DIRECTOR de la Divisió Serveis Funeraris Reus i Baix Camp i per un període de

quatre anys el Sr. Josep Antoni Álvarez Muñoz i DNI 39717920, nascut a Tarragona el 21 de  novembre

de 1974 i domicili al carrer Más d’en Garrot, 21-5 de Tarragona, CP 43130,  que restarà sotmès a la

relació laboral de caràcter especial d’alta direcció, en els termes previstos al Reial Decret 1382/1985, d’1

d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció i sota la

dependència jeràrquica i les directrius de la Gerència de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA qui, en el seu

cas, podrà atorgar-li els poders i facultats necessaris per dur a terme aquest càrrec, tot, amb efectes a

partir  de  la  data  en  la  que  es  formalitzi  el  contracte  de  relació  laboral  de  caràcter  especial  d’alta

direcció.

SEGONA:  Facultar  el  gerent  de  REUS  SERVEIS  MUNICIPALS  SA  per  tal  que  fixi  les  condicions

econòmiques i contractuals en el contracte de relació laboral de caràcter especial de personal d’alta

direcció esmentat a la decisió anterior, les quals no superaran els imports màxims que preveu l’acord

del Ple de l’Ajuntament de Reus de data 30 de maig de 2014, tal i com s’estableix a la clàusula 7 de les

bases de la convocatòria.

TERCERA.- Facultar, igualment, el gerent de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA i a la secretària del Consell

d’Administració per tal que qualsevol d’ells, indistintament i en representació de la societat, formalitzin

els documents públics i privats que resultin necessaris pel compliment i execució dels anteriors acords i

per a la seva inscripció al Registre Mercantil. 

El Conseller delegat 

de Reus Serveis Municipals, SA

Carles Pellicer Punyed
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