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Serveis Adjunts
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DECRET

 
Atès que el Ple de la Corporació en reunió de data de 30 de juny de 2015 va establir els
càrrecs que exerciran les seves responsabilitats en règim de dedicació exclusiva o dedicació
parcial, la dedicació d'aquest darrers i les retribucions que percebran els uns i els altres.
 
Atès que per distints decrets d'aquesta Alcaldia es van establir el règim de dedicació i les
retribucions que corresponien als distints regidors delegats d'Àrea.
 
Atès que la signatura dels pactes per la incorporació al govern de la ciutat de Reus dels grups
municipals ARA REUS i ERC-MES-MDC-AVANCEM-AM ha donat lloc a una reestructuració de
les regidories delegades d'Àrea i de les facultats que, per delegació d'aquesta Alcaldia se'ls
atribueixen.
 
Atès que, amb motiu del que s'ha exposat en els paràgrafs anteriors, distints/es regidors/es,
han manifestat la seva renúncia a part de la retribució que en el seu dia els fou assignada
mantenint, en tot cas, el règim de dedicació en què desenvolupen les seves competències.
 
HE RESOLT:
 
PRIMER: Reduir les retribucions assignades als regidors/es delegats/es d'Àrea que
seguidament s'esmenten i que resten amb els següents imports, mantenint, en tot cas, el
règim de dedicació en què desenvolupen les seves competències:
 

Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà, regidor delegat de l’Àrea de Via Pública: 68.500 €
bruts anuals.

 
Sra. M. Dolors Sardà Lozano, regidora delegada de l’Àrea d’Ensenyament i Política
Lingüística: 61.650 € bruts anuals.

 
Sr. Marc Arza Nolla, regidor delegat de l’Àrea de Promoció Econòmica i regidor
delegat de l’Àrea d’Urbanisme: 61.650 € bruts anuals.

 
Sr. Daniel Rubio Angosto, regidor delegat de l'Àrea de Medi Ambient i Ocupació:
61.650€ bruts anuals.

 
Sr. Joaquim Enrech Garola, regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals i
regidor delegat de l'Àrea de Seguretat Ciutadana: 58.500 € bruts anuals.

 
Sra. Montserrat Flores Juanpere, regidora delegada de l'Àrea de Participació,
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Ciutadania i Transparència: 61.650 € bruts anuals.

 
SEGON: La vigència del que s'estableix en l'apartat PRIMER, anterior, tindrà efectes a partir
del dia 1 de març de 2016, excepte pel que fa a la regidora Sra. Montserrat Flores Juanpere,
que sortirà efectes a partir del dia 14 de març de 2016.
 
TERCER: Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.
 
Ho mana i signa el Molt Il·lustre Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus.
 
L'alcalde El secretari general,
Carles Pellicer Punyed Jaume Renyer Alimbau
 
Aquest document és còpia autèntica del decret número 2016002485 de data 03 de
març de 2016 de conformitat amb l'article 30 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
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