Benvolguts/des,
Us enviem la convocatòria amb el corresponent ordre del dia de la Junta de Govern
Local, que es durà a terme el proper dia 25/03/2022 a les 09:00 hores al Palau
Municipal.
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l’Alcaldia.
2. Esports. Liquidació pendent de convenis per diverses actuacions en instal·lacions
municipals esportives gestionades per l'empresa municipal REUS ESPORT I LLEURE SA.
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Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
3. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. L.P.B., treballadora de
l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell», per a l’exercici d’una
activitat pública de regidora.
4. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. A.M.F., treballadora de
l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell», per a l’exercici d’una
activitat pública de regidora.
5. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del Sr. E.V.P., treballador de
l’empresa REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA, per a l’exercici d’una segona
activitat pública.
6. Economia, Coneixement i Habitatge. Aprovació del conveni interadministratiu
de col·laboració per a la creació i desplegament de l’Àrea 5G al Camp de Tarragona.
7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació del
subministrament, implantació i serveis d’explotació d’un sistema d’informació per a la
gestió tributària i de recaptació.
8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de
clàusules administratives i tècniques particulars del servei de manteniment i
actualització dels sistemes de seguretat físics dels centres municipals de l’Ajuntament
de Reus, dels seus organismes autònoms i empreses municipals.
9. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la darrera
pròrroga del contracte del servei de manteniment i conservació d'ascensors i aparells
elevadors de diversos edificis municipals, d'organismes autònoms i ens dependents.
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 a favor de la comarca dels serveis de gestió de residus municipals
i serveis addicionals i complementaris al municipi de Reus.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 22/3/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20220961195C09DD8520F91BBBFBA5613419B396274D0322144204

L'alcalde
Carles Pellicer Punyed

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
22/03/2022
Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 22/3/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20220961195C09DD8520F91BBBFBA5613419B396274D0322144204

