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 20/12/2019 a les 09:00 hores a Palau
Municipal.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local de dates 22 de
novembre de 2019 i 2 de desembre de 2019.
2. Informació de l'Alcaldia
Signat electrònicament
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17/12/2019

Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
3. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d’empleats/des de l'Ajuntament de
Reus.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
4. Gestió urbanística. Adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’Estratègia catalana de la
bicicleta 2025.
5. Patrimoni del Sòl. Aprovació dels convenis de fixació del preu just de mutu acord
corresponents a l’expropiació forçosa de 5/6 parts indivises de l’immoble situat al C/
Roger de Llúria, 22, afectat per sistema viari del PGOU.
6. Patrimoni del Sòl. Adscripció de l’immoble situat a la Plaça del Castell, núm. 3A ,
a l'IM Reus Cultura.
7. Medi Ambient. Aprovació de la subscripció del conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus per la prestació del servei de
tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus municipals, que s’iniciarà l’1 de
gener de 2020 i serà vigent fins al 31 de desembre de 2020.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
8. Benestar Social. Aprovació de la pròrroga per a l'any 2020 de l'Addenda al
Contracte Programa 2016-2019 amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d'igualtat.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Reus, a la data de la signatura electrònica d'aquest document
L'alcalde
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