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 29/01/2021 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 les actes de la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 11 i 18
de desembre de 2020.
4. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec de gestió a la Fundació
Educativa i Social (FES) dels serveis d’intervenció socioeducativa (SIS) 2019.
5. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec de gestió a la Fundació
Educativa i Social (FES) de projectes grupals, comunitaris, d’intervenció educativa i
cohesió social 2019.
6. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de la comanda de gestió a l’Institut
Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell pels serveis laborals especialitzats
d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la
renda garantida de ciutadania fitxa 40.1 del contracte-programa amb la Generalitat
per el període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019.
7. Esports. Aprovació de la liquidació del conveni amb la societat municipal REUS
ESPORT I LLEURE, S.A. que regula la concessió d'una subvenció de capital per dur a
terme les actuacions necessàries a diverses instal·laciones esportives municipals
durant l'exercici 2017 i 2018.
8. Esports. Aprovació de la liquidació del conveni amb la societat municipal REUS
ESPORT I LLEURE, S.A. que regula la concessió d'una subvenció de capital per dur a
terme adequacions al Pavelló Olímpic Municipal,al Camp de Futbol Reddis i a les
Piscines Municipals, durant els exercicis 2018 i 2019.
9. Educació. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec a la societat Reus Mobilitat i
Serveis SA dels treballs realitzas a escoles, instituts escola i escoles bressol pel
període comprès entre l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020.

10. Benestar Social. Aprovació del conveni marc de col·laboració amb l’Associació
de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament del
Taller Baix Camp i la Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de
Tarragona pel projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos per a l’any 2021.
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11. Benestar Social. Aprovació de l’encàrrec de gestió a la Fundació Educativa i
Social (FES) de la gestió íntegra dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS), per
l’anualitat 2021.
12. Benestar social. Aprovació de l'encàrrec de gestió a la Fundació Educativa i
Social (FES) dels projectes grupals, comunitaris, d’intervenció educativa i cohesió
social 2021.
13. Benestar Social. Aprovació de l'encàrrec de gestió a la Fundació Educativa i
Social (FES) del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) per a l’any 2021.
14. Patrimoni del Sòl. Autorització de la cancel·lació de les condicions resolutòries
que graven el solar situat al C/ de les Roses, núm. 42.
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15. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Document elaborat en compliment de
la Sentència núm. 1005, de data 26.11.2018, de la Secció 3a de la Sala del Contenciós
Administratiu del TSJC en relació amb el Pla parcial del sector H.11 «Bellisens Oest».
16. Gestió Urbanistica. Aprovació inicial del Pla parcial urbanístic del sector C.6
Camí Roquís, promogut per Industrias Preciber, SA i altres propietaris de terrenys del
sector.
17. Gestió Urbanística. Aprovació del projecte de la Fase 2, corresponent a l'àrea
5.20 VAN LEER, del Projecte d'urbanització de les àrees 5.21 i 5.20 del PGOU de Reus,
Carretera de Constantí TP-7211, km. 3.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
18. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. M. F. R. T, treballadora
de l'empresa Reus Serveis Municipals, SA, per a l'exercici d'una activitat pública de
docència.
19. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. S. P. S., treballadora
de l'empresa Reus Serveis Municipals, SA, per a l'exercici d'una activitat privada.
20. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de
l''expedient per a la formalització del contracte del servei de manteniment i suport
d'un sistema de gestió econòmica i comptable de gestió de l'inventari i patrimoni.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde
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