Senyor/senyora,
Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 22 juliol 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 17 de juny de 2022.
2. Informació de l’Alcaldia.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
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3. Educació. Aprovació i nomenament de les persones designades i candidatures elegides que formaran part del Consell Educatiu de Ciutat.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de
modificació de crèdits del pressupost de 2022.
5. Intervenció. Aprovació d'una operació de crèdit a llarg termini per finançar
inversions del Pressupost de 2022.
6. Recursos Humans. Modificació de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament
de Reus per a l’exercici 2022.
7. Recursos Humans. Aprovació inicial de la modificació del catàleg del personal
laboral i funcionari de l’Ajuntament de Reus i altres acords relatius a la valoració de
llocs de treball.
8. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
modificació del contracte del «Lot 1: serveis de neteja de l’espai públic i serveis de
recollida de residus», de la licitació del servei de neteja de l'espai públic i recollida de
residus municipals de la ciutat de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
9. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla
general d’ordenació urbana de Reus en relació a la previsió d’aparcaments i trasters.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
10. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) a favor
de l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de Salut a l’atenció primària.
11. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) en contra de la repressió al moviment independentista.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
12. Moció del GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat, del GRUP
MUNICIPAL ERC, del GRUP MUNICIPAL ARA REUS i del GRUP MUNICIPAL DE LA

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 19/7/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20223309805652E227314EA66EB172416CED39BDB4260719145158

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per fer el pagament d’impostos estatals
a l’Agència Tributària de Catalunya.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per oferir als centres educatius formació i informació per a incloure
l’antiespecisme en els seus projectes educatius.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per incloure la
bonificació de l’energia solar tèrmica en l’ordenança fiscal municipal núm. 3
reguladora de l’impost sobre béns immobles.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a millorar l’accessibilitat en els
establiments i espais públics de la ciutat.
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16. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde,
Carles Pellicer Punyed
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