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DECRET

 
Atès que el dia 27 de juny de 2019 aquesta Alcaldia dictà la resolució número
2019011266 en la qual es configurava l'organització política de l'Ajuntament de
Reus, i el mateix dia l'Alcaldia dictà el decret número 2019011267 en el qual es
nomenaven els respectius regidors amb responsabilitats de govern.
 
Atès que a conseqüència de la Sentència número 654/2019, de 2 de juliol de 2019,
dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, esdevé necessari dictar els
actes corresponents per confirmar i, si s'escau, redefinir les resolucions
esmentades en el paràgraf anterior.
 
Atès que per decret de data d'avui s'ha aprovat la nova organització del govern
municipal, en la qual es confirma la voluntat expressada en el decret dictat
prèviament si bé es redefineixen alguns aspectes organitzatius.
 
Atès que amb aquest nou decret d'organització es fa necessari que es dicti el
corresponent decret de nomenament de regidors, ajustat a l'organització política
confirmada i redefinida.
 
Vist el que disposen els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i 127 i següents del Reglament Orgànic Municipal,
 
HE RESOLT:
 
Primer: Es nomena regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social, la Sra.
Montserrat Vilella Cuadrada.
 
Es nomena regidora delegada de l’Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis
Generals, la Sra. Montserrat Flores Juanpere.
 
Es nomena regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania, el Sr. Òscar Subirats
Torrebadell.
 
Es nomena regidor delegat de l’Àrea d'Empresa i Ocupació, el Sr. Carles Prats
Alonso.
 
Es nomena regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient, el Sr.
Daniel Rubio Angosto.
 
Es nomena regidora delegada de l’Àrea d'Hisenda, la Sra. Maria Luz Caballero
Gabas.
 
Es nomena regidora delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat, la Sra. Montserrat
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Caelles Bertran.
 
Es nomena regidor delegat de l’Àrea de Cultura i Educació, el Sr. Daniel Recasens
Salvador.
 
Es nomena regidora delegada de l’Àrea d’Economia i Coneixement i Habitatge, la
Sra. Maria Teresa Pallarès Piqué.
 
Es nomena regidor delegat d'Esports, adscrit a la regidoria delegada de l'Àrea
d'Hisenda, el Sr. Josep Cuerba Domènech.
 
Es nomena regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública, adscrit a la
regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda, el Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà.
 
Es nomena regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat, adscrita a la regidoria
delegada de l'Àrea d'Empresa i Ocupació, la Sra. Marina Berasategui Canals.
 
Es nomena regidora delegada de Seguretat i Convivència, adscrita a la regidoria
delegada de l'Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient, la Sra. Dolors del Mar
Vázquez Pérez.
 
Segon: Deixar sense efecte el decret dictat per aquesta Alcaldia el dia 27 de juny de
2019 amb el número 2019011267 pel qual es nomenaren els respectius regidors
delegats derivats del decret d'organització signat la mateixa data.
Tercer: D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple de la Corporació i resta
condicionada al que es preveu en el Reglament orgànic municipal i la resta de
legislació aplicable.”
 
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 en funcions
 
Carles Pellicer Punyed

 
Josep Maria Sabaté Vidal

 
Aquest document és còpia autèntica del decret número 2019011377 de data 05 de juliol de
2019 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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