Senyor/senyora,
Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 19 de febrer 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
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 les actes del Ple de les sessions de 20 i 22 de gener de 2021.
3. Informació de l’Alcaldia.
HONORS I DISTINCIONS
4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Confraria de Sant Bernat Calvó de
Reus.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
5. Coordinació Jurídica entre l'Ajuntament i les empreses municipals i
Defensa Jurídica. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 16453, de 18 de novembre
de 2020, de compareixença de l'Ajuntament com a codemandat davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm.
225/2020, interposat per l’Asociación Empresarial Química de Tarragona contra l’acord
del Govern de la Generalitat de Catalunya de 10 de març, pel qual s’aprova el Pla
d’emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (PLASEQTA 2020).
6. Coordinació Jurídica entre l'Ajuntament i les empreses municipals i
Defensa Jurídica. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2635, de 9 de febrer de
2021, pel qual es presta la conformitat al desistiment manifestat per la part actora,
l’Asociación Empresarial Química de Tarragona, en el procediment ordinari núm.
225/2020, que se segueix davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb
relació al recurs interposat per aquesta associació contra l’acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya de 10 de març, pel qual s’aprova el Pla d’Emergència
Exterior del Sector Químic de Tarragona (PLASEQTA 2020).
7. Gestió Jurídica. Aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de
la taxa per la prestació de serveis urbanístics.
8. Gestió Jurídica. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 18, reguladora de les
taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
9. Gestió
públic pel
municipals
municipals

Jurídica. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora del preu
servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als
i pels serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus
singulars o especials.

10. Intervenció. Donar compte dels informes de control intern, exercicis 2018 i 2019.
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11. Recursos Humans. Modificació de la Plantilla de personal de l'Ajuntament de
Reus.
12. Recursos Humans.Modificació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de
Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13. Secretaria General. Presa en consideració i aprovació inicial de la memòria
justificativa per a l'exercici de l'activitat econòmica de comercialització d'energia
elèctrica.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
16/02/2021

14. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per a reduir la pujada del preu de l’electricitat.
15. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent
a mesures per evitar els talls de llum i baixades de tensió a la ciutat.
16. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per al
suport al teixit esportiu reusenc davant les restriccions de la seva activitat provocades
per la pandèmia.
17. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) referent al suport a Pablo Hasel i la preservació del dret
de llibertat d’expressió.
18. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a un gran pacte antifeixista.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
19. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a la construcció
d’un parc de cal·listènia.
20. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde,
Carles Pellicer Punyed
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