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 18/12/2020 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
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
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2. Informació de l’Alcaldia.
3. Assessoria jurídica. Autorització a la societat Reus Mobilitat i Serveis SA per a la
gestió i administració del mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes de la ciutat.
4. Arquitectura. Aprovació de les tarifes i de l’encàrrec a la societat Reus Transport
Públic, SA per a l’execució dels serveis de control, neteja, atenció als usuaris i
assistència tècnica en la gestió de l'Estació d'Autobusos de Reus per als anys 20212022-2023.
5. Arquitectura. Aprovació de les tarifes i de l’encàrrec a la societat Reus Mobilitat i
Serveis, SA per la gestió del manteniment dels edificis de titularitat municipal afectats
per ús educatiu per als anys 2021-2022.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Empresa i Ocupació. Aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió
de subvencions pel foment de l'ocupació.
7. Rendes i Exaccions. Declaració d'utilitat municipal de diverses obres a efectes de
l'ICIO.
8. Patrimoni del sòl. Autorització de canvi d’activitat de les parades núm. 125,
129, 130, 69, 70, 132, 136, 86, 87, i 88, del Mercat Central i de les permutes de les
parades 84, 125, 129, 130, 57, 86, 87 i 88 del mateix Mercat.
9. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitats públiques i privades
del Sr. J.C.T., treballador de Ajuntament de Reus (ampliació).
10. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la Sra.
M.I.B.G., treballadora de l'Ajuntament de Reus.
11. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la Sra.
I.C.D., treballadora de l'Ajuntament de Reus.
12. Recursos Humans.Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la Sra.
K.V.R.C., treballadora de l'Ajuntament de Reus.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 15/12/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020B0C9CB1141B3384503B083EC175A2A75F0B705DB1215135122

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13. Assessoria Jurídica. Aprovació del conveni pel finançament del sistema de
transport públic regulars de transport urbà entre l'Ajuntament de Reus, l'empresa Reus
Transport Públic, SA i el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat
Territorial de Mobilitat.
14. Desenvolupament Urbà i Via Pública. Aprovació de la subscripció del conveni
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament deReus per la
prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus
municipals, que s'iniciarà l'01/01/2021 i serà vigent fins al 31/12/2021.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Reus, en la data de la signatura electrònica d'aquest document.
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L'alcalde
Carles Pellicer Punyed
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