
Senyor/senyora,    

Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 23 de juliol de 2021 que tindrà lloc 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 concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.

2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 18 de juny de 2021.
           
3. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L'ALCALDIA 

4.  Alcaldia. Donar compte d’una resolució  de l’Alcaldia en matèria  d’organització
municipal.

5.  Alcaldia.  Ratificació  d’una  resolució  de  l’Alcaldia  en  matèria  d’organització
municipal.

HONORS I DISTINCIONS

6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'Àliga de Reus. 

7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Gremi de Fusters i Ebenistes del Baix
Camp.

8. Concessió de la Medalla de la Ciutat a l'Institut Pere Mata de Reus.

ACTIVITATS DE LA PERSONA

9. Assessoria Jurídica.  Cessament de diversos representants municipals al Consell
de Centre de Reus del Consorci per a la Normalització Lingüística.

BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA

10. Salut i Ciutadania.  Aprovació del Pla Municipal sobre Drogues de Reus 2021-
2025.

SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS 

11. Gestió Tributària. Adhesió al conveni de col·laboració entre la Agencia Estatal de
l’Administració Tributaria i la Federació Espanyola de municipis i províncies en matèria
d’intercanvi  d’informació tributaria i  col·laboració en la gestió recaptatòria amb les
entitats locals.

12. Gestió Tributària. Adhesió al conveni de col·laboració entre la Agencia Estatal de
l’Administració  Tributaria  i  la  Federació  Espanyola  de  municipis  i  províncies  per  la
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recaptació en via executiva dels recursos de dret públic de les Corporacions locals.

13.  Recursos  Humans. Modificació  del  Catàleg  de  llocs  de  treball  del  personal
funcionari i laboral de l'Ajuntament de Reus.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

14. Gestió Urbanística. Aprovació de la  subscripció  del  conveni  de col·laboració
entre l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i l’Ajuntament de Reus per
a la redacció del projecte bàsic, projectes de construcció, execució d’obres, direcció de
les obres i el manteniment de la nova estació de Reus-Bellissens i un pas inferior urbà
integrat en el seu entorn.  

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

15. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a un cens i
registre  públic  d'edificis  i  localitzacions  d'amiant,  línies  pressupostàries  per  a
desamiantar i campanya informativa.

16. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per la formació dels
treballadors socials de l'Ajuntament de Reus en formació d'equips de salut financera.

17. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per  impulsar la licitació de la redacció
del projecte constructiu de Tecnoredessa 2.

18. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per l’adaptació dels edificis municipals a
les discapacitats sensorials.

19.  Moció  del  GRUP  MUNICIPAL  DE  LA  CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR
(CUP)  per a treballar, confeccionar i implementar protocols en casos d'emergència
amb animals implicats. 

20.  Moció  del  GRUP  MUNICIPAL  DE  LA  CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR
(CUP) referent a la creació d’una Comissió de seguiment i control de l’activitat de la
nova empresa concessionària del servei de recollida i neteja viària. 

21. Precs i preguntes.

Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

L'alcalde,
Carles Pellicer Punyed
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