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 12 de febrer de 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 l’Acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 29 de gener de
2021.
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. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec de gestió a la Fundació
Educativa i Social del Servei d’Ajuda a Domicili per a l’anualitat 2019.
6. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de
Tarragona per al funcionament del menjador social ubicat al carrer de Francesc
Bartrina, números 6 i 8, baixos de Reus.
7. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Mossèn
Frederic Bara i Cortiella pel projecte centre obert "Obrim Somriures" per a l’any 2021.
8. Esports. Rectificació de la liquidació del conveni amb Reus Esport i Lleure SA que
regula la concessió d'una subvenció de capital per dur a terme les actuacions
necessàries a diverses instal·lacions esportives municipals durant l'exercici 2017 i
2018.
9. Patrimoni del Sòl. Adscripció de cinc habitatges de la Casa dels Mestres a la
societat municipal REDESSA.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
ACTIVITATS DE LA PERSONA
10. Educació. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Educació, relatiu a l'assumpció
i al repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de l'Institut Escola Pi
del Burgar.
11. Participació, Bon Govern i Serveis Generals. Aprovació del Pla Estratègic de
Participació Ciutadana 2019-2023.
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Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde
Carles Pellicer Punyed
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