Senyor/senyora,
Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 18 de febrer de 2022 que tindrà lloc
a les 09:00 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del dia 21 de gener de 2022.
2. Informació de l’Alcaldia.
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SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
3. Coordinació Jurídica Ajuntament-Empreses municipals i Defensa Jurídica.
Modificació dels estatuts del Consorci de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya.
4. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 6,
reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
5. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 15,
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis urbanístics.
6. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança número 22 reguladora
del Preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables
als municipals i serveis de neteja, recollida i gestió d’altres residus municipals
singulars o especials.
7. Hisenda. Aprovació inicial de la imposició i aprovació de l’ordenança número 25,
reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per la
prestació del servei de transport col·lectiu públic urbà de viatgers en el municipi de
Reus.
8. Recursos Humans. Modificació del Catàleg de llocs de treball del personal de
l'Ajuntament de Reus exercici 2022.
9. Participació, Bon govern i Serveis Generals. Aprovació de l’adhesió de
l’Ajuntament de Reus a l’Associació Mundial Internet RIPE-NCC.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
10. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla
parcial urbanístic del sector H.12 «Mas Sunyer», per a l'ampliació de l'ús de l'actual
zona de Centre Direccional i de Serveis amb l’ús de Desenvolupament Industrial.
11. Gestió Urbanística. Aprovació de les modificacions introduïdes al conveni de
col·laboració a subscriure 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 ReusBellissens i un pas inferior urbà integrat en el seu entorn.
12. Oficina d'Habitatge. Aprovació de la proposta de conveni de col·laboració de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació amb l'Oficina Municipal de
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Rehabilitació per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats
per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de Recuperació,
Transformació i Resiliència, i l'Instrument de Recuperació Next Generation EU.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
13. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a la implantació
del sistema de pagament per transferència Bizum en els tràmits municipals.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) en relació amb una
aplicació mòbil municipal per a l’acompanyament de voluntaris a la gent gran.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a la defensa de la inclusió
financera i bancària de la gent gran de Reus.
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16. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a impulsar un pla de millora del barri
de la Pastoreta.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a invalidar el procés participatiu de la transformació del barri del Carrilet.
18. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a l’optimització de la gestió de pous i mines municipals.
19. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde,
Carles Pellicer Punyed

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 15/2/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022987AA73090960500F93F045BFC4E625DD6ACCADF0215141022

