Senyor/senyora,
Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 22 de gener de 2021 que tindrà lloc
a les 10:00 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
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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 les actes del Ple de les sessions dels dies 21 i 30 de desembre de
2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes
i entitats.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
5. Intervenció. Correcció d'errada material de l'acord de Ple de data 30 de desembre
de 2020 relatiu al refinançament del crèdit de la Fira.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
6. Benestar Social. Aprovació del Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA) de
Reus pels anys 2021-2024.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
7. Habitatge. Aprovació de l’Addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració
entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Reus pel que fa a
l'Oficina d'Habitatge situada en aquest municipi, per a l'any 2021.
8. Habitatge. Aprovació de l’Addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració
entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu al Programa
de Mediació per al Lloguer Social per a l'any 2021.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per la baixa de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i pel rebuig dels acords amb
formacions polítiques que no condemnin la violència terrorista i no respectin la
Constitució.
10. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a la millora
de la situació actual dels centres d’atenció primària (CAP) del municipi.
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11. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS–(PSC-CP), DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP), DE CIUDADANOS DE REUS (CS) i del regidor no adscrit Raul
Meléndez Marfil per impulsar una consulta ciutadana sobre el tancament del Mercat
del Carrilet.
12. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per impulsar un Pla integral de millora
de l’espai urbà de la ciutat.
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a combatre la pobresa energètica.
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14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) en matèria de lluita antifeixista.
15. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Reus, a data de la signatura electrònica d'aquest document.
L'alcalde
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