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 30/06/2021 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 de 28 de maig de
2021.
4. Esports. Aprovació de l'addenda del conveni per una subvenció de capital signat
entre l'Ajuntament de Reus i RELLSA, de data 30 de novembre de 2020, que modifica
els terminis d’execució i justificació.
5. Esports. Aprovació de la segona addenda del conveni per una subvenció de capital
signat entre l'Ajuntament de Reus i RELLSA de data 10 de juliol de 2018, que modifica
els terminis d'execució i justificació.
6. Salut i Ciutadania. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec a la Fundació
Educativa i Social per a la gestió i/o desenvolupament dels espais del Mas Pintat per a
l’anualitat 2020.
7. Salut i Ciutadania. Modificació de l'encàrrec a la Fundació Educativa i Social pel
servei de desenvolupament de polítiques d’envelliment actiu al municipi i dinamitzar
els Casals Municipals de la Gent Gran.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
8. Empresa i Ocupació. Conveni amb el Ministerio de Educación y Formación
Profesional per al desenvolupament del Programa Aula Mentor i l’encàrrec de gestió a
l’IMFE Mas Carandell.
9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació de la
licitació del servei d'un sistema integral de gestió operativa de la Guàrdia Urbana de
Reus i el seu servei de suport tècnic de manteniment.
10. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la Sra.
M.E.M. treballadora de l'Ajuntament.
11. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la
Sra.I.B.Z. treballadora de l'Ajuntament de Reus.
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12. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat per activitat privada de la
Sra.T.B.A treballadora de l'Ajuntament de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13. Assessoria Jurídica. Aprovació del conveni pel finançament del sistema de
transport públic regulars de transport urbà entre l'Ajuntament de Reus, l'empresa Reus
Transport Públic, SA i el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat
Territorial de Mobilitat, per a l'any 2021.
14. Medi Ambient. Sancionar a P. G. G. amb multa de 2.404,06€ com a responsable
d'infracció molt greu per posseir gos potencialment perillós sense llicència i amb multa
de 300,52€ com a responsable d'infracció greu per portar sense corretja gos
potencialment perillós.
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15. Medi Ambient. Sancionar al Sr. E. A. S. amb multa de 2.404,06€ com a
responsable d'una infracció molt greu per posseir o conduir gos potencialment perillós
sense llicència.
16. Medi Ambient. Sancionar al Sr. J. C. M. amb multa de 2.404,06€ com a
responsable d'una infracció molt greu consistent en posseir o conduir un gos
potencialment perillós sense llicència.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde
Carles Pellicer Punyed
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