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 25/02/2022 a les 09:00 hores al Palau
Municipal.
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l’Alcaldia.
2. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió d’11 de febrer de 2022.
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3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de la
regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda d’aprovació de factures i certificacions d’obres,
serveis i subministraments.
4. Benestar Social. Liquidació de la comanda de gestió a l’Institut Municipal de
Formació i Empresa "Mas Carandell" pels serveis laborals especialitzats d’orientació,
acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda
garantida de ciutadania fitxa 40.1 del contracte programa amb la Generalitat per el
període de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2021.
5. Benestar social. Liquidació de l’encàrrec de gestió a la Fundació Educativa i Social
de 29 places d'acolliment residencial per a gent gran per a persones grans
dependents a la residència Horts de Miró, per al període corresponent de I’1 de gener
al 31 desembre de l'any 2020.
6. Esports. Aprovació de la tercera addenda del conveni per una subvenció de capital
signat entre l'Ajuntament de Reus i RELLSA de data 10 de juliol de 2018, que modifica
els terminis d'execució i justificació.
7. Esports. Aprovació de la segona addenda del conveni per una subvenció de capital
signat entre l'Ajuntament de Reus i RELLSA, de data 30 de novembre de 2020, que
modifica els terminis d'execució i justificació.
8. Gestió Urbanística. Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del
Pla parcial urbanístic del sector C.6 «Camí Roquís».
Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
9. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. Z. R. E., treballadora de
l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell», per a l’exercici d’una
activitat privada.
10. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
pròrroga del contracte del servei d’atenció ciutadana i 010 per mitjans telefònics i
electrònics de l’Ajuntament de Reus, Organismes Autònoms i Empreses Municipals.
11. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Ratificació de la
decisió d’Alcaldia sobre la de compareixença de l’Ajuntament al recurs contenciós
administratiu núm. 306/2021-B, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de
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Tarragona.
12. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
pròrroga del contracte del servei de suport i manteniment tècnic del sistema IBM Lotus
de correu electrònic i aplicacions documentals de la corporació municipal de Reus així
com l'actualització del programari.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde
Carles Pellicer Punyed
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