Benvolguts/des,
Us enviem la convocatòria amb el corresponent ordre del dia de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el proper dia
19/06/2020 a les 09:30 h, mitjançant celebració telemàtica a l’empara de la
Disposició addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març (DOGC
Núm. 8089 - 19.3.2020 ), amb el següent:
ORDRE DEL DIA
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1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió
de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Aprovació de les acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 5 de
juny de 2020.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets
de la Regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures i
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
5. Benestar social. Aprovació del conveni de col·laboració entre Càritas
diocesana de Tarragona i l'Ajuntament de Reus per al funcionament del
menjador social ubicat al carrer de Francesc Bartrina, números 6 i 8, baixos, de
Reus.
6. Desenvolupament Urbà i Via Pública. Liquidació de l’encàrrec a la
Societat Reus Transport Públic, SA de la gestió de l’Estació d’Autobusos de
Reus.
Seguidament es tractarà en sessió pública el tema següent:
Benestar Social i Ciutadania
7. Benestar Social. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix
Camp per la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar dels centres
d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'ensenyament infantil sufragats
amb fons públics del municipi de Reus per al curs 2020/2021.
Activitats de la Persona
8. Educació. Aprovació dels preus públics dels casals d’estiu municipals
Serveis d'Hisenda i Serveis Generals
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9. Urbanisme i Mobilitat. Patrimoni del sòl. Autorització a Reus Mobilitat i
Serveis, SA, per suprimir quatre parades del Mercat Central, modificant-se en
aquest aspecte la concessió d'explotació i manteniment del dit Mercat.
10. Empresa i Ocupació. Aprovació de les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a empreses i autònoms com a mesures
extraordinàries pel foment de l’ocupació i per atenuar els efectes econòmics de
la COVID 19.
11. Intervenció. Autorització prèvia a Centre Mèdic Quirúrgic SA d'operació
de préstec a llarg termini per import de 700.000 euros amb l'entitat Caixabank
SA.
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Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Reus, a data de la signatura electrònica d'aquest document.
L'alcalde
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