Senyor/senyora,
Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 21 de desembre de 2020 que tindrà
lloc a les 16:00 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.
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2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 20 de novembre de 2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
4. Benestar Social. Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en
sessió duta a terme el dia 11 de desembre de 2020 en relació amb l’aprovació de la
pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus
per a la prestació del servei de residència assistida per a gent gran dependent,
«Residència Horts de Miró», a Reus, per a l’any 2021.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
5. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes
i entitats.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació 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 gestió i
manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de
voluminosos de la ciutat de Reus.
8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació del Lot 2:
gestió i manteniment de les deixalleries, de la licitació del Servei de neteja de l'espai
públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de
gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus.
9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació del Lot 3:
gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos, de la licitació del Servei
de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment
de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos
de la ciutat de Reus.
10. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació del Lot 4:
integració tecnològica, de la licitació del Servei de neteja de l'espai públic i recollida
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de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió,
manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus.
11. Intervenció.Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2,
reguladora de l'Impost d'Activitats econòmiques.
12. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3,
reguladora de l'Impost sobre béns immobles.
13. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5,
reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
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14. Desenvolupament Urbà i Via Pública. Aprovació del Pla Local de Prevenció
de Residus de Reus 2012-2026.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
15. Serveis Socials. Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu al desenvolupament del projecte comunitari
per a escales del barri Mas Pellicer a Sant Josep Obrer, corresponent a l’any 2020.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
16. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) en suport als encausats i encausades per les
mobilitzacions postsentència de la passada tardor.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
17. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per rebutjar la
discriminació lingüística del castellà i per garantir l’educació en totes les llengues
oficials de l’Estat.
18. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a l’impuls
de mesures de suport als firaires.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per promoure el consum de producte alimentari de proximitat.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per incentivar l’ocupació dels locals
comercials buits a la ciutat.
21. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a l’impuls de mesures per
garantir els drets de les persones amb discapacitat física durant la pandèmia.
22. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Reus, en la data de la signatura electrònica d'aquest document.
L'alcalde
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