Benvolguts/des,
Us enviem la convocatòria amb el corresponent ordre del dia de la Junta de Govern
Local, que es durà a terme el proper dia 29/07/2022 a les 09:00 hores al Palau
Municipal, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l’Alcaldia.
2. Aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 15 de juliol de
2022.
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3. Patrimoni del Sòl. Adscripció de tres habitatges de la Casa dels Mestres a la
societat municipal REDESSA.
4. Benestar Social. Modificació de l'encàrrec de gestió a la Fundació Educativa i
Social (FES), de la gestió integra del centre d'activitats i acollida "La Illeta" per l'any
2022.
5. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de l’Àrea 5.3
COGUL, SA.
6. Gestió Urbanística. Adquisició mitjançant compravenda de l’immoble situat al
Camí de Valls, núm. 17, inclòs a l’àmbit de la Unitat d’Actuació 2 del Pla especial de
l’Àrea 6.3 «Hort del Ros».
Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
7. Salut i Ciutadania. Aprovació del Pla d'Envelliment Actiu i Saludable 2022-2026.
8. Benestar Social. Aprovació del Contracte Programa 2022-2025 per la coordinació,
la cooperació i col·laboració amb el departament de Drets Socials en matèria de
serveis socials i altres programes relatius al benestar social.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
9. Hisenda. Aprovació d’un conveni de col·laboració amb el Col·legi Notarial de
Catalunya, en els termes establerts en l’acord marc subscrit entre la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies i el Consell General del Notariat.
10. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de la treballadora Sra. N.B.C. de
l'Ajuntament de Reus per l'exercici d'una activitat privada.
11. Rendes i Exaccions. Declaració d'utilitat municipal de diverses obres a efectes
de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
12. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
pròrroga del contracte per a la implantació del sistema de cues i cita prèvia per a les
oficines d'atenció al públic de l'Ajuntament de Reus i el servei de suport tècnic i
manteniment.
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SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13. Patrimoni del Sòl. Recuperació d’ofici de l’immoble ubicat al C/ Vapor Vell, 13,
1er 1a.
14. Patrimoni del Sòl. Recuperació d’ofici de l’immoble ubicat al C/ Vapor Vell, 13,
1er 2a.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde
Carles Pellicer Punyed
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