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 31/07/2020 a les
09:00 hores, 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 l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 10 de juliol de
2020.
4. Educació. 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.
5. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de l'Àrea 4.12
«Forques Velles» (C) promogut per Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, SA.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Assessoria Jurídica. Festes locals de Reus per a l'any 2021.
7. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d'un empleat de l'Ajuntament de
Reus.
8. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d'un empleat de l'Ajuntament de
Reus.
9. Urbanisme i Mobilitat. Patrimoni del sòl. Autorització de canvi d’activitat de les
parades núm. 108, 6, 7, 111, 112, 61, 62, 67, 68, 133, 137, 165, 166, 169, i 170 del
Mercat Central, i de les permutes de les parades 165,169, 170, 6, 7, 161, 162, 67 i 84
del mateix Mercat.
10. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del Plec de
clàusules administratives particulars i tècniques que ha de regir la licitació del Servei
d’un sistema integral de gestió operativa de la Guàrdia Urbana de Reus i el seu servei
de suport tècnic de manteniment.
11. Coordinació Jurídica entre l'Ajuntament i les empreses municipals i
Defensa Jurídica - (REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA). Revisió d’ofici i declaració
de nul·litat de l’adjudicació del contracte de serveis d’assessorament i realització d’un
programa de prevenció i vigilància de delictes (corporate compliance).
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12. Servei de tecnologies de la Informació i Telecomunicacions. Aprovació
inicial de les bases per la concessió de subvencions i per a la cessió d'equipaments
informàtics per
impulsar l'autonomia digital a la ciutat de Reus.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
13. Benestar Social. Aprovació de l'Addenda de la Pròrroga de l'any 2020 del
Contracte Programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i l'Ajuntament de Reus en matèria de Serveis Socials, altres Programes i
serveis relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat per a la implementació de
mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la pandèmia de Covid19.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
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14. Medi Ambient. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord de la
Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2019, pel qual s’imposa una sanció
de 2.404,06 euros per dur un gos potencialment perillós sense la corresponent
llicència.
15. Medi Ambient. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la
Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2019 pel qual s’imposava una
sanció de 2.404,06 euros per dur un gos potencialment perillós sense la corresponent
llicència.
16. Medi Ambient. Inadmissió del recurs interposat contra l'acord de la Junta de
Govern Local de data 26 de juliol de 2019, pel qual s’imposava una sanció de 2.404,06
euros per dur un gos potencialment perillós sense la corresponent llicència i revocació
aquest acord.
17. Oficina d’Habitatge. Aprovació de les bases de subvencions a la rehabilitació
d’habitatges amb destí a la Borsa de mediació per al lloguer social i per a la
rehabilitació d’edificis residencials.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Reus, a data de la signatura electrònica d'aquest document.
L'alcalde
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