Benvolguts/des,
Us envio 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 26/03/2021 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
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. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 5 de març 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. Patrimoni del Sòl. Autorització de la cancel·lació de les condicions resolutòries
que graven els solars situats al C/ de les Roses, núm. 41, 43 i 45.
6. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del projecte dels Estatuts i de les Bases
d’Actuació de la Junta de Compensació del Pla parcial urbanístic del sector C.6 «Camí
Roquís», presentat per INDÚSTRIAS PRECIBER, SA i d’altres propietaris de terrenys del
sector.
7. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla parcial
urbanístic del sector G.6 «Urbanització Mercader» pel que afecta a l’illa 1a Bloc AC ,
presentada per Residencias Reus Resir, SL.
8. Salut i Ciutadania. Liquidació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social (FES)
del servei de desenvolupament de polítiques d’envelliment actiu al Municipi i
dinamitzar els Casals Municipals de la Gent Gran 2019-2020.
9. Benestar social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec de gestió a la Fundació
Educativa i Social (FES) del servei d’ajuda a domicili (SAD), per al període del 8 d’abril
al 31 de desembre de 2020.
10. Benestar Social. Aprovació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social per a la
gestió del servei de 29 places d’acolliment residencial per a gent gran per a persones
grans dependents a la residència Horts de Miró per a l’any 2021.
Seguidament es tractarà en sessió pública el tema següent:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
11. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. H.S.B., treballadora
de l’Institut Municipal Reus Cultura, per a l’exercici d’una activitat privada.
12. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
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pròrroga del contracte del Servei de manteniment i desenvolupament de les webs
municipals de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses Municipals.
13. Patrimoni del sòl. Autorització de canvi d’activitat de les parades núm. 13, 14,
15 i 16 del Mercat Central.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
14. Medi Ambient. Imposar al Sr. G.LL.S. una sanció de multa de 2.404,06 euros per
no disposar de la llicència per a la tinença d' un gos considerat potencialment perillós.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
15. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració entre Generalitat i
l'Ajuntament de Reus per al Servei d'Informació Mediadora (SIM).
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Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde
Carles Pellicer Punyed
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