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 28/02/2020 a les 09:15 hores a Palau
Municipal.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
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2. Informació de l'Alcaldia
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. Medi Ambient. Aprovació de l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Agència
de Residus de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Agrupació per a la Recollida Selectiva del Paper i Cartró
de Catalunya i el Gremi de Recuperació de Catalunya (2018-2021).
5. Patrimoni del Sòl. Rectificació de l’error material en la redacció del títol de l’acord
de la JGL de data 22-11-2019, relatiu a la constitució d'un dret de superfície a favor de
l’Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del
Desenvolupament TBC, sobre els solars núm. 36 i 38 del c/ Prudenci Bertrana.
6. Patrimoni del Sòl. Autorització del traspàs del contracte d'arrendament dels
baixos i 1r pis de l’immoble núm. 1 del c/ Metge Fortuny i dels baixos de l’immoble
núm. 3 del mateix carrer.
7. Educació. Rectificació dels errors materials detectats en l'acord de Junta de Govern
Local de 2 de desembre de 2019, d'aprovació de les tarifes de les escoles bressol
municipals i de l'encàrrec a la Fundació Educativa i Social de la gestió d'aquests
equipaments per al curs escolar 2019-2020.
8. Assessoria Jurídica. Modificació del període de vigència del conveni de
26/03/2007 entre l'Ajuntament de Reus i GUPSA per a l'explotació de l'espai Gaudí
Centre.
Seguidament es tractarà en sessió pública el tema següent:
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
9. Gestió Urbanística. Declaració de l'immoble de l'Èsglèsia Parroquial de la
Puríssima Sang de Reus com a Bé cultural d'interès local (BCIL).
SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
10. Assessoria jurídica. Conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat
per a la
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realització de programes de formació i inserció (PFI-PTT), i encàrrec a l'IMFE Mas
Carandell.
11. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses
municipals i de defensa jurídica. Revisió d’ofici de l’adjudicació del contracte de
serveis d’assessorament i realització d’un programa de prevenció i vigilància de
delictes (corporate compliance).
12. Intervenció. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària de
Catalunya.
13. Recursos Humans. Sol·licituds de compatibilitats d'empleats de l'Ajuntament de
Reus.
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14. Educació. Aprovació dels preus públics de les sortides i activitats de les escoles
bressol municipals.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Reus, a data de la signatura electrònica d'aquest document.
L'alcalde
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