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DECRET

 
Atès que pels decrets d'aquesta Alcaldia núm. 7031 de data 15 de juny de 2015 i núm. 1018
de data 1 de febrer de 2016 es van nomenar els membres de la Junta de Govern Local.
 
Atès que el dia 25 de febrer de 2016 s'ha signat el pacte per la incorporació del Grup
Municipal d'ERC-MES-MDC-AVANCEM-AM al govern de la ciutat de Reus.
 
D’acord amb l’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 116 i següents del
Reglament orgànic municipal, que estableixen la composició numèrica de la Junta de Govern
Local i la forma de designació i separació dels seus membres,
 
 
HE RESOLT:
 
PRIMER: Deixar sense efectes el nomenament de la regidora Sra. Maria Dolors Sardà Lozano
com a membre de la Junta de Govern Local, tot agraint-li molt especialment els serveis
prestats.
 
SEGON: Nomenar membres de la Junta de Govern Local les següents regidores:
 
- Sra. Noemí Llauradó Sans
- Sra. Montserrat Flores Juanpere
 
TERCER: Sens perjudici del previst en el punt anterior, aquesta alcaldia podrà requerir la
presència de membres de la Corporació que no pertanyin a la Junta de Govern Local, o de
personal al servei de l’Ajuntament, per tal d’informar en allò relatiu a l’àmbit de les seves
activitats.
 
QUART: La vigència d'aquesta resolució començarà a partir del dia 1 de març de 2016.
 
CINQUÈ: 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 2016002334 de data 29 de
febrer 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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