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 28/05/2021 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 14 de maig de 2021.
4. Esports. Aprovació d'un conveni per regular la concessió d'una subvenció de
capital a Reus Esport i Lleure, S.A. per a l'any 2021-2022.
5. Gestió Urbanística. Recepció de les obres d'urbanització, instal·lacions i dotacions
corresponents a l’àmbit de la prolongació del c/ Escorxador, incloses dins del projecte
d'urbanització de l'Àrea discontinua 4.79 «Angullo», promogudes ALARCA, SL.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. N.N.F., treballadora de
l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell», per l’exercici d’una
activitat privada.
7. Assessoria Jurídica. Conveni amb Reus Serveis Municipals SA (RSM) per a
l’articulació d’una subvenció de capital a RSM per fer front al desequilibri que li genera
el desplegament dels acords previstos en el Conveni firmat entre l’Ajuntament i la
Generalitat de Catalunya de reordenació dels serveis públics de Salut.
8. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la licitació del servei
de neteja ordinària de les escoles públiques d’infantil, d’educació primària i educació
especial i de les escoles bressol.
9. Rendes i Exaccions. Declaració d'utilitat municipal de diverses obres a efectes de
l'ICIO.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
10. Desenvolupament Urbà i Via Pública. Aprovació de la subscripció del conveni
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Reus per
regular la delegació del servei de recollida i transport de la fracció vegetal originada al
municipi de Reus
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11. Educació. Aprovació dels preus públics del servei d'acolida dels casals d'estiu
municipals.
12. Educació. Aprovació dels preus públics i de l'oferta formativa del Centre de
Formació de Persones Adultes Marta Mata pel curs escolar 2021-2022.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Reus, a data de la signatura electrònica d'aquest document.
L'alcalde
Carles Pellicer Punyed
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