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 30/04/2021 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 26 de març de 2021.
Seguidament es tractarà en sessió pública el tema següent:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
4. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del Sr. J. I. S., treballador de
l’empresa REUS ESPORT I LLEURE SA, per a l’exercici d’una activitat privada.
5. Coordinació Jurídica Ajuntament-Empreses municipals i Defensa Jurídica.
Conveni entre l’Ajuntament de Reus i l’Ajuntament de Constantí per la cooperació
mútua en matèria de sanejament.
6. Patrimoni del Sòl. Autorització de canvi d’activitat de la parada núm. 85 i de la
permuta de la parada núm. 84 del mateix Mercat.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
7. Patrimoni del Sòl. Acceptació de l’Acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya, de
data 13-10-2020, fixant el preu just de la 1/6 part indivisa de l’immoble núm. 22 del c/
Roger de Llúria, afectat per sistema viari.
8. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del
«Projecte d'endegament d'un tram de la riera de L'Abeurada per a la protecció
d'avingudes».
9. Medi Ambient. Aprovació inicial de les bases reguladores dels Premis Pacte pel
Medi Ambient Ciutat de Reus per a l'any 2021.
10. Medi Ambient. Sancionar a la Sra. L. P. L. amb una multa de 2.404,06 euros com
a responsable d'una infracció molt greu consistent en posseir o conduir gossos
potencialment perillosos sense disposar de la preceptiva llicència.
11. Medi Ambient. Sancionar al Sr. I. S. C. amb una multa de 2.404,06 euros, com a
responsable d'una infracció molt greu consistent en posseir o conduir gossos
potencialment perillosos sense renovar la llicència un cop exhaurida la vigència.
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12. Educació. Aprovació de la tercera addenda al conveni de col·laboració entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i
l'Ajuntament de Reus per al Pla Educatiu d'Entorn, per al curs 2020-2021.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde
Carles Pellicer Punyed
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