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 27/11/2020 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:
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ORDRE DEL DIA
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 13 de novembre
de 2020.
4. 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.
5. Esports. Aprovació del conveni amb la societat municipal Reus Esport i Lleure, SA
per a regular la concessió d’una subvenció de capital per dur a terme un conjunt
d’actuacions necessàries en diverses instal·lacions esportives municipals per als anys
2020 i 2021.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Patrimoni del sòl. Modificació del cànon mensual a satisfer pels paradistes del
Mercat Central de Reus durant l’any 2021.
7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió
de les tarifes de la concessió administrativa d'explotació de l'aparcament públic del
Centre del Pallol.
8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
pròrroga del contracte del servei de manteniment d'aplicacions municipals i
desenvolupament de la plataforma municipal de finestreta única empresarial.
9. Servei d’Aprovisionaments, contractació i Patrimoni. Aprovació d'expedient
per a la pròrroga del contracte del servei de manteniment de la microinformàtica i
sistemes base municipals.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
10. Medi Ambient. Sancionar al Sr. OEM amb multa de 2.404,06 € per la infracció
molt greu de manca de llicència d'un gos potencialment perillós i multa de 300,52 €
per portar-lo sense morrió ni corretja el 19/04/2018.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 24/11/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20207E091E7A6C5CB214AC509652BA7A6E8927DEFED51124135251

Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Reus, en la data de la signatura electrònica d'aquest document.
L'alcalde
Carles Pellicer Punyed
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