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 11/12/2020 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 27 de novembre
de 2020.
4. Patrimoni del Sòl. Concessió d’un nou termini per l’inici i acabament de les obres
del solar situat al Cr. Agricultura, núm. 7.
5. Benestar social. Aprovació de l’Addenda al conveni amb Càritas diocesana de
Tarragona pel projecte de menjador social de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre
de 2020 per l’augment d’àpats a conseqüència de la crisi sanitària.
6. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Pla de millora urbana de l’Àrea 3.2 LA
HISPÀNIA, promogut per Reus Mobilitat i Serveis, S.A.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
ACTIVITATS DE LA PERSONA
7. Educació. Aprovació de les bases reguladores per l'atorgament de subvencions per
a projectes que fomentin els principis de la ciutat educadora.
8. Participació, Bon Govern i Serveis Generals. Aprovació del Contracte
Programa 2020 entre l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament de Reus, per a la
prestació del servei d’informació i atenció a les dones, la realització de polítiques
d’igualtat i ampliació dels serveis que es presten en el servei d’informació i atenció a
les dones.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
9. Benestar Social. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per a la prestació del servei de
residència assistida per a gent gran dependent, «Residència Horts de Miró», a Reus,
per a l’any 2021.
10. Benestar Social. Aprovació ampliació addenda i addenda complementària de la
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pròrroga
del Contracte Programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i
els Ens Locals en matèria de serveis socials, altres programes i serves relatius a
Benestar Social i polítiques d'igualtat per a la implementació de mesures
extraordinàries en relació a l'impacte social de la pandèmia de Covid19 durant
l'exercici 2020.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
11. Promoció de Ciutat. Aprovació del preu públic de participació en el Mercat de
Nadal 2020.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
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Reus, en la data de la signatura electrònica d'aquest document.
L'alcaldessa accidental
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